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 پیشنهاد دولت برای مشارکت بخش خصوصی
در تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام

توسعهبابخشخصوصی
تازه ترین صحبت  رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس نشان می دهد که دولت قصد دارد بخش خصوصی را 
در پروژه های عمرانی نیمه تمام سهیم کند.  به گزارش »فرصت امروز«، محمدباقر نوبخت ابتدای هفته به منظور 
بررسی واگذاری طرح های عمرانی به مجلس شورای اسالمی رفت و پیشنهاد دولت را در زمینه استفاده از منابع 
صندوق توس��عه ملی برای مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام به نمایندگان مجلس 
ارائه داد. در حقیقت، بار سنگین پروژه های عمرانی نیمه تمام چنان بر دوش دولت سنگینی کرده که دولت چاره 
کار را در کم��ک از صندوق توس��عه ملی دیده و پیش��نهاد کرده تا از طریق صندوق توس��عه ملی به پیمانکاران 

بخش خصوصی تسهیالت پرداخت شود.  البته دولت ناگزیر به اجرای این طرح و...

سی.ان.ان مانی منتشر کرد

ریچارد اچ تیلر برنده جایزه 
نوبل اقتصادی شد
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در بررسی دورنمای صنعت نساجی ایران مطرح شد 

لزوم برندسازی در طالی سفید صنعت

7 توصیه برای بهبود اوضاع شرکت
101 ایده برای بازاریابی کسب و کارهای کوچک 

جایگاه سازی یک برند دنباله رو
10 نکته مهم برای موفقیت تبلیغات اینستاگرامی

تبلیغات اثربخش و اثربخشی تبلیغات
4 ترفند روان شناسی بازاریاب ها برای فروش کاال 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 میخ آخر بر تابوت
پلتفرم ویندوز موبایل
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بازار ارز روز گذشـته دالر 4000 تومانـی را بار دیگر در خود 
معاملـه کرد. هر چند پیش بینی ها بر این بود تا با روند رو به 

رشـدی که دالر در پیش گرفته، مانند سال قبل بار 
دیگر مرز 4000 تومانی را در ماه های پیش...

فراز و فرود دالر در بازار ارز ایران

چهزوددالر۴۰۰۰تومانشد

یادداشت

یادداشت

 »پرتاب شدگی« هایدگر و 
نظریات اقتصادی در ایران

اقتصادی  مش��کالت  عده ای 
کشور را ناشی از دخالت بی رویه 
سیاست می دانند و عده ای آن 
را معلول س��یطره موسسات و 
استقرار  و  ش��رکت های دولتی 
انحصار دولتی و حاشیه نشینی 
بخش خصوص��ی. عده ای دیگر 
نظام جهان��ی را عاملی مهم در 
این پدی��ده می دانند و گروهی 
دیگ��ر توس��عه نیافتگی اقتصاد 
ای��ران را به تاری��خ ایران پیوند 
ای��ن میان،  می زنن��د. ولی در 

اقتصاددانان  حداق��ل 
یک مسئله...

مقام��ات  ک��ه  اظهارات��ی 
آمریکایی طی روزهای 

5اخیر در خصوص...

 اثر کمرنگ تهدید برجام
در بازارهای داخلی

2

مرتضی 
ایمانی راد

اقتصاددان

ولی نادی قمی
مدیرعامل تأمین 

سرمایه نوین

ریچ��ارد اچ تیلر از دانش��گاه ش��یکاگو روز 
را   2017 اقتص��اد  نوب��ل  جای��زه  دوش��نبه 
برای کمک های��ش در حوزه اقتص��اد رفتاری 
دریاف��ت کرد. تیل��ر 72 س��اله تحقیقاتش را 
در روانشناس��ی تصمیم گیری اقتصادی انجام 
داده اس��ت.  آکادمی علوم س��لطنتی س��وئد 
گفت: تئ��وری تیلر توضیح می دهد که چگونه 
مردم تصمیم گیری های مالی ساده را با ایجاد 
حس��اب های جداگان��ه در ذهن خود آس��ان 
می کنند. او بر تأثیر تصمیم هر فرد به جای اثر 

کلی آن تمرکز کرده است. 
اقدامات تیلر به خوبی در خارج از حلقه های 
علمی ش��ناخته شده است. او در سال 2008، 
کتاب  »بهبود تصمیمات مربوط به س��المتی، 
ثروت و ش��ادی« را همراه با پروفس��ور کیس 
سانس��تین نوش��ت و رکورد زد. آنها استدالل 
کرده اند که با درک نحوه تصمیم گیری مردم، 
اقتصاد رفتاری می تواند برای مقابله با بسیاری 

از مش��کالت عمده جامعه و نفوذ در سیاست 
عمومی مورد اس��تفاده ق��رار بگیرد. هم مجله 
اکونومیست و هم فایننشال تایمز آن را بهترین 

کتاب سال عنوان کردند. 
نظری��ه او همچنی��ن روی تصمیمات دولت 
تأثی��ر گذاش��ت. س��ال 2010، بریتانیا، یک 
تی��م بینش رفت��اری ایجاد کرد ک��ه به واحد 
Nudge معروف شد؛ این واحد سیاست هایی 
ب��رای برانگیخت��ن ش��هروندان بریتانیایی به 
منظ��ور انتخاب بهتر که پ��ول دولت را نجات 
دهد، ایجاد کرد. در آن پروژه، تیلر، مشاور بود. 
دولت اوباما هم سال 2015، دستور اجرایی  
»اس��تفاده از بینش علوم رفتاری برای خدمت 
بهتر به مردم آمریکا« را صادر کرد. این نظریه، 
ادارات اجرایی و فدرال را به »شناس��ایی خط 
مش��ی ها، برنامه ه��ا، عملی��ات در جاهایی که 
بین��ش علمی عل��وم رفت��اری ممکن اس��ت 
پیش��رفت قابل توجهی در رفاه عمومی، نتایج 

برنامه و اثربخش��ی هزینه برنامه داشته باشد« 
تشویق می کند. 

آکادمی س��لطنتی سوئد، ساالنه جایزه علوم 
اقتص��ادی نوبل را اعطا می کن��د؛ آمریکایی ها 
به خصوص از دانش��گاه ش��یکاگو، ت��ا به حال 
 بیش��ترین برن��ده این جای��زه بوده ان��د؛ تیلر، 
بیست و نهمین برنده جایزه نوبل این دانشگاه 
در 47 س��ال گذش��ته بوده اس��ت. تازه ترین 
برن��دگان نوب��ل، یوجی��ن فام��ا، الرس پیتر 
هانس��ن، جایزه س��ال 2013 را با رابرت شیلر 
به اشتراک گذاشتند. جورج استیگلر، میلتون 
فریمن و پول ساموئلس��ون هم از معروف ترین 

برندگان نوبل از دانشگاه شیکاگو هستند. 
سال گذش��ته، دو پروفس��ور خارجی متولد 
آمری��کا جایزه نوبل را دریاف��ت کردند؛ نظریه 
آنه��ا contract theory بود که توافق هایی 
در کس��ب وکار، امور مالی و سیاس��ت عمومی 

ایجاد کرده بودند. 

براس��اس گزارش سازمان هواپیمایی کشوری 
در شهریور ماه س��ال جاری 6هزار و 261 پرواز 
در مس��یرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد 
انجام ش��ده که بیش از 53درص��د آن با تأخیر 
بوده اس��ت. به گزارش ایرنا، در این ماه از 6 هزار 
و 261 پ��رواز در مس��یرهای داخلی در فرودگاه 
مهرآباد ته��ران 2 هزار و 938 پرواز آن به موقع 
انجام شده و 3 هزار و 323 پرواز با تأخیر مهرآباد 
را به مقصد خود ترک کردند. بررس��ی آمارهای 
مربوط به تأخیر پروازهای 16 ش��رکت هوایی از 
مهرآباد تهران نشان می دهد 72درصد پروازهای 
شرکت هواپیمایی اترک ایر، 67درصد پروازهای 
ش��رکت هوایی آس��مان و 64درصد هواپیمایی 
نفت در شهریورماه با تأخیر انجام شده است. در 
این ماه شرکت های هوایی زاگرس با 61درصد و 
ای��ران ایر پروازهای خود را با 59 درصد تأخیر و 
شرکت هوایی کیش ایر نیز 56درصد پروازهای 
خ��ود را با تأخیر انجام داده اس��ت، ضمن اینکه 
50درص��د پروازهای کاس��پین نی��ز از مهرآباد 
در مس��یرهای داخلی تأخیر داش��ته اس��ت. در 
ش��هریورماه امسال ش��رکت هواپیمایی آسمان 
ب��ا یک هزار و 20 مورد بیش��ترین پ��رواز را در 
مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام 
داد ک��ه 337 پرواز آن به موق��ع و 683 پرواز با 
تاخیر صورت گرفته است. همچنین در این ماه 
تعداد پروازهای هوایی شرکت هواپیمای ماهان 

از ف��رودگاه مهرآباد 720مورد بود که 490 پرواز 
آن به موق��ع و 230پ��رواز آن با تأخیر از مهرآباد 
انجام شده است. در مدت یادشده شرکت هوایی 
آتا ایر موفق ش��د 605 پ��رواز را از مهرآباد انجام 
ده��د که 294 م��ورد آن به موق��ع و 311 مورد 
آن ب��ا تأخیر بوده و ش��رکت هوایی ایران ایر نیز 
در ای��ن ماه 611 پرواز انج��ام داد که 253 پرواز 
آن به موقع و 358 مورد آن با تأخیر همراه بوده 
است. براساس این گزارش، در شهریورماه امسال 
شرکت هوایی زاگرس ایر در مجموع 637 پرواز 
را از طری��ق مهرآباد انجام داد که 251 مورد آن 
به موقع و 386 مورد آن با تأخیر بوده ضمن اینکه 
ش��رکت هوایی کاس��پین در این ماه 498 پرواز 
از مهرآباد داش��ته که 223 م��ورد آن به موقع و 
275 پرواز آن با تأخیر انجام شده است. شرکت 
هوایی کیش ایر در شهریورماه امسال در مجموع 
458 پرواز از مهرآباد انجام داد که 203 مورد آن 
به موقع و 255 مورد آن با تأخیر بوده اس��ت. در 
این ماه ش��رکت هوایی قشم ایر نیز در مجموع 
504 پ��رواز از طریق مهرآباد انجام داد که 265 
م��ورد آن به موقع و 239 پ��رواز آن با تأخیر به 
مقاصد خود پرواز کردند. هواپیمایی تابان نیز در 
ای��ن ماه 342 پرواز از مهرآباد انجام داد که 164 
مورد آن به موق��ع و 178 پرواز آن با تأخیر بوده 
و ش��رکت هوایی ایران ایرت��ور در این ماه 244 
پرواز انجام داد که 129 مورد آن به موقع و 115 

مورد آن با تأخیر بوده است. در شهریورماه امسال 
شرکت هوایی نفت ایر 198 پرواز از مهرآباد انجام 
داد که 72 م��ورد آن به موقع و 126 پرواز آن با 
تأخیر بوده و شرکت هوایی معراج ایر نیز در این 
ماه از مهرآباد 77 پرواز انجام داد که 71 مورد آن 
به موقع و شش پرواز آن مهرآباد را با تأخیر ترک 
کرده است. در ششمین ماه سال جاری شرکت 
جدید هوایی س��پهران، در مجموع 195 پرواز از 
مهرآباد انجام داد که 105 مورد آن به موقع و 90 
پرواز آن با تأخیر انجام ش��ده اس��ت. در این ماه 
شرکت اترک ایر در مجموع 78 پرواز از مهرآباد 
داشته که 22 مورد آن به موقع و 56 مورد آن با 
تأخیر انجام ش��ده و شرکت هوایی ساها در این 
ماه 64 پرواز در مس��یرهای داخلی انجام داد که 
55 مورد آن به موقع و 9 مورد آن با تأخیر انجام 
شده اس��ت. در این ماه ش��رکت هوایی پویا در 
مجموع توانس��ت 10 پرواز را از فرودگاه مهرآباد 
انجام دهد که چهار پرواز آن به موقع انجام شده 
و شش مورد آن با تأخیر فرودگاه مهرآباد را ترک 
کرده اس��ت. به طور متوسط روزانه بیش از 400 
پرواز در مس��یرهای داخلی از طری��ق فرودگاه 
مهرآب��اد انجام می ش��ود و اگ��ر 50 درصد این 
پروازها با تأخیر انجام ش��ود به معنای آن است 
ک��ه بیش از 200 پرواز هوایی از این فرودگاه در 
مسیرهای داخلی به موقع و 50 درصد آن با تأخیر 

انجام می شود. 

سی.ان.ان مانی منتشر کرد

ریچارد اچ تیلر برنده جایزه نوبل اقتصادی شد

بیش از 53درصد پروازهای فرودگاه مهرآباد با تأخیر انجام شد



رئی��س  صحب��ت   تازه تری��ن 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه در 
مجلس نشان می دهد که دولت 
قصد دارد بخش خصوصی را در 
نیمه تمام  عمران��ی  پروژه ه��ای 

سهیم کند. 
امروز«،  به گزارش »فرص��ت 
محمدباق��ر نوبخت ابتدای هفته 
ب��ه منظ��ور بررس��ی واگذاری 
طرح ه��ای عمرانی ب��ه مجلس 
شورای اسالمی رفت و پیشنهاد 
دول��ت را در زمین��ه اس��تفاده 
از مناب��ع صندوق توس��عه ملی 
برای مش��ارکت بخش خصوصی 
در تکمی��ل پروژه ه��ای عمرانی 
نمایندگان مجلس  به  نیمه تمام 
ارائه داد. در حقیقت، بار سنگین 
نیمه تمام  عمران��ی  پروژه ه��ای 
چنان بر دوش دولت س��نگینی 
ک��رده که دول��ت چ��اره کار را 
در کم��ک از صن��دوق توس��عه 
مل��ی دی��ده و پیش��نهاد کرده 
از طری��ق صندوق توس��عه ملی 
بخش خصوصی  پیمان��کاران  به 

تسهیالت پرداخت شود. 
البته دول��ت ناگزیر به اجرای 
این ط��رح و چاره جوی��ی برای 
عمران��ی  پروژه ه��ای  اتم��ام 
نیمه تمام اس��ت، چراکه کاهش 
درآمدهای نفتی در چند س��ال 
گذش��ته و به تب��ع آن، کاهش 
را  راه  عمران��ی،  بودجه ه��ای 

بر اج��رای پروژه ه��ای عمرانی 
بس��ته و دول��ت را ب��ا کمب��ود 
ش��دید مناب��ع مال��ی روب��ه رو 
کرده اس��ت. به گواه آمارها، در 
قان��ون بودج��ه ۹۶ نزدی��ک به 
۴۱۱هزار میلی��ارد تومان پروژه 
تعریف ش��ده و مجموعا معادل 
برای  تومان  میلی��ارد  ۶۰۰هزار 
امسال و س��ال های آینده مبلغ 
تعریف ش��ده اس��ت ک��ه اتمام 
آنه��ا با توج��ه به مناب��ع فعلی 
در بهتری��ن حال��ت ۳۰ س��ال 
زم��ان می برد، آن هم مش��روط 
ب��ه اینکه پروژه ت��ازه ای تعریف 
نشود؛ به عنوان مثال، تنها برای 
امس��ال بالغ بر ۷۱هزار میلیارد 
تومان ط��رح عمرانی پیش بینی 
ش��ده، اما در چهار ماهه نخست 
س��ال تنها ۱۱۰۰میلیارد تومان 
اختصاص  پروژه های عمرانی  به 

یافته است. 
همچنین براساس اعالم مرکز 
پژوهش های مجل��س، در حال 
عمرانی  پروژه های  تعداد  حاضر 
ح��دود  در  رقم��ی  نیمه تم��ام 
٢۶۰۰ پ��روژه اس��ت و برخی از 
ای��ن پروژه ها ب��ه دلیل طوالنی 
هر  تکمیل  مدت زم��ان  ش��دن 
س��ال برای دولت گران تر تمام 
می ش��وند؛ همین باعث شده تا 
دولت به این فکر بیفتد که برای 
اتمام ای��ن پروژه ه��ای عمرانی 
بخش خصوص��ی  نیمه تم��ام، 
را وارد ماج��را کن��د و در ای��ن 
نوبخ��ت،  محمدباق��ر  راس��تا، 

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
خبر داده که قرار اس��ت ۴هزار 
و ۱۳۱ پ��روژه تمل��ک دارای��ی 
س��رمایه ای ب��ه بخش خصوصی 
واگذار شود. بنا به گفته نوبخت، 
ای��ن واگ��ذاری ی��ا به ص��ورت 
ف��روش ب��ه بخش خصوص��ی یا 
قرارداد مشارکت   به صورت عقد 
به  موس��وم  عمومی- خصوصی 
PPP ب��وده و در مجموع، عدد 
قاب��ل توجه��ی در منابع دولت 

صرفه جویی خواهد شد. 

کمک صندوق توسعه ملی به 
بخش خصوصی

ب��ه گفت��ه نوبخ��ت، دول��ت 
مصم��م به واگ��ذاری طرح های 
عمران��ی اس��ت؛ او در مجل��س 
مدی��ران  ب��ه  از جرات بخش��ی 
حرف زد و گف��ت که ما باید به 
دستگاه ها کمک کنیم و به آنها 
ج��رات بدهیم، چراک��ه ممکن 
اس��ت مدیران یا کارشناس��انی 
ترس این را داش��ته باش��ند که 

مورد مواخذه قرار گیرند. 
رئی��س مجل��س نی��ز در این 
جلس��ه به ولع نگهداری طرح ها 
اش��اره کرد و گفت که مدیران 
کش��ور نبای��د ب��رای نگهداری 
طرح ها ولعی داش��ته باشند، اما 
در عین حال باید صیانت از کار 
هم انجام ش��ود و دس��تگاه های 
نظارتی نیز عالقه مندند که این 
واگذاری ه��ا در چارچوب قانون 

انجام شود. 

علی الریجانی با استقبال از 
پیشنهاد دولت برای اختصاص 
اعتبار از صندوق توس��عه ملی 
جه��ت  بخش خصوص��ی  ب��ه 
تکمی��ل طرح ه��ای نیمه تمام 
عمران��ی، از اع��الم آمادگ��ی 
مجلس ب��رای تصویب قوانین 
مورد نی��از در این زمینه خبر 
داد و در پایان، پیش��نهاد کرد 
تا این موضوع در الیحه بودجه 

گنجانده شود. 

میراث شوم طرح های 
نیمه تمام

البته ج��دا از کمب��ود منابع 
مالی دول��ت، پروژه های عمرانی 
از  نیمه تمام، میراثی اس��ت که 
سال های گذش��ته و دولت های 
قب��ل ب��ه ارث رس��یده و ای��ن 
میراث ش��وم از سالی به سال و 
از دولتی به دولت دیگر بیش��تر 
و سنگین تر شده است. از سوی 
دیگ��ر، انتقادی که هم��واره به 
دول��ت وارد بوده این اس��ت که 
دول��ت اراده ای ب��رای واگذاری 
بخش خصوص��ی  ب��ه  پروژه ه��ا 
راه  اگ��ر  اینهم��ه،  ب��ا  ن��دارد. 
توسعه از مسیر خصوصی سازی 
پروژه های  واگ��ذاری  می گذرد، 
عمرانی نیمه تمام از سوی دولت 
ب��ه بخش خصوص��ی می توان��د 
راه گری��زی برای کاهش س��هم 
دولت و افزایش بیش��تر س��هم 
بخش خصوصی در اقتصاد ایران 
باش��د. البته پر واضح اس��ت که 

دولت فربه و بزرگ، دغدغه های 
زیادی دارد و به عنوان نمونه در 
حال حاضر، میزان قابل توجهی 
از بودج��ه ج��اری ب��ه حق��وق 
کارکن��ان دولت اختصاص دارد، 
پروژه های  واگ��ذاری  بنابرای��ن 
می توان��د  نیمه تم��ام  عمران��ی 
مقدم��ه و پیش درآم��دی برای 
واگ��ذاری بیش��تر اقتص��اد ب��ه 

بخش خصوصی باشد. 
ب��ه گفت��ه مه��دی پازوک��ی 
بودجه  اقتص��ادی،  کارش��ناس 
جاری امس��ال چیزی در حدود 
٢٥۴هزار میلیارد تومان است و 
حدود ۷۱هزار میلیارد تومان هم 
به عنوان بودجه عمرانی تصویب 
ش��ده اس��ت. ح��ال، دولت در 
شرایطی نیست که بتواند درآمد 
اضافه برای پروژه های دولتی به 
دس��ت آورد، درنتیجه هر سال 
از بودج��ه عمرانی می کاهد. در 
همین زمینه، بررس��ی ها نشان 
می دهن��د در پنج ماه نخس��ت 
پنج سال گذشته تنها ٢۴درصد 
بودجه عمرانی پیش بینی ش��ده 
محق��ق شده اس��ت. همچنی��ن 
گذش��ته  س��ال   ۱۰ عملک��رد 
می دهد  نش��ان  عمرانی  بودجه 
ای��ن  ۳۰درص��د  ح��دود  ک��ه 
بودج��ه هیچگاه محقق نش��ده 
اس��ت. درنتیجه دولت چاره ای 
جز کاه��ش هزینه ها ن��دارد و 
واگ��ذاری پروژه ه��ای عمران��ی 
به بخش خصوص��ی یکی از این 

راهکارهاست. 

پیشنهاد دولت برای مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام

توسعهبابخشخصوصی

طبق اعالم کارشناسان حوزه 
برق، باید تا ۱۰ سال آتی حدود 
٢۳ هزار مگاوات ظرفیت جدید 
نیروگاه��ی وارد کش��ور ش��ود؛ 
امری که ب��ه تنهای��ی نیازمند 
از ٥۰ه��زار  بی��ش  تخصی��ص 
میلیارد توم��ان بودجه تنها در 
بخش تولید برق کشور است که 
اگر هزینه های توزیع و انتقال را 
نیز محاس��به کنیم این ارقام به 
مراتب بسیار باالتر خواهد رفت. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس 
پیش بینی کارشناس��ان صنعت 
برق، با رش��د کنونی بار مصرف 
و در صورت داش��تن اقتصادی 
با رش��د متوسط ۴درصد، پیک 
ب��ار مصرف ب��رق در تابس��تان 
س��ال ۱۴۰۶ به حدود ۸۰هزار 
م��گاوات خواهد رس��ید و این 
یعن��ی اینکه ظرفی��ت منصوبه 
نیروگاه��ی کش��ور بای��د برای 
پوش��ش چنین میزان مصرفی 
در س��ال ۱۴۰۶ حداقل برابر با 

۱۰۰ هزار مگاوات باشد. 
وضعی��ت  دیگ��ر،  س��وی  از 
صنعت برق بیانگر این است که 
در دول��ت یازدهم برای احداث 
ی��ا بازتوان��ی ح��دود ۳۱ه��زار 
به  نیروگاهی  مگاوات ظرفی��ت 
ارزش نزدی��ک ب��ه ٢۰میلیارد 
دالر تفاه��م نام��ه یا ق��رارداد 
امضا ش��ده ک��ه از ای��ن میزان 
اح��داث و بازتوان��ی ۱٢هزار و 
۳۸۰م��گاوات آن ق��رار اس��ت 
توسط س��رمایه گذار خارجی و 
نزدیک به ۱۹ه��زار مگاوات آن 
توس��ط س��رمایه گذاران داخلی 

انجام شود. 
البته باید اش��اره ک��رد که از 
می��زان کل ۳۱ه��زار م��گاوات 
اعالم شده تنها ۱۳هزار مگاوات 
بازتوانی  ی��ا  ق��رارداد س��اخت 
نهای��ی ش��ده که از ای��ن میان 
خارج��ی  ش��رکت های  س��هم 
تنه��ا ۳۴۸۰م��گاوات اس��ت و 
۹٥۰۰م��گاوات باقیمان��ده قرار 

اس��ت توس��ط س��رمایه گذاران 
داخل��ی صورت پذی��رد. از نظر 
ق��راردادی نی��ز بای��د گفت که 
س��هم می��زان س��رمایه گذاری 
داخلی از این قراردادهای نهایی 
ش��ده حدود ٥.۶میلی��ارد دالر 
و س��هم ش��رکت های خارجی 

حدود ۳میلیارد دالر است. 
عالوه بر ای��ن، آمارها حاکی 
از این اس��ت که می��زان تولید 
 ۱۳۸۹ س��ال  از  نیروگاه��ی 
و همزم��ان ب��ا اج��رای قانون 
هدفمن��دی یارانه ها به کمتر از 
۱۰۰۰ مگاوات در س��ال ۱۳۹۰ 
رس��ید و ای��ن ام��ر در صورت 
تداوم می توانس��ت بس��یاری از 
صنای��ع تولیدی، کش��اورزی و 
خدمات کش��ور را ک��ه نیازمند 
 ب��رق بودن��د ب��ه زان��و درآورد. 
برآوردهای کارشناسان  چرا که 
از روند رش��د مص��رف برق به 
صورت س��االنه نش��ان می دهد 
که کش��ور برای پاسخگویی به 

نیازه��ای روزمره و گذر از پیک 
تابستان هر سال به طور متوسط 
نیازمند افزایش ٥ تا ۶درصدی 
ظرفیت تولید به صورت ساالنه 
است. به عبارت دیگر بخش های 
مختل��ف خدمات��ی، صنعتی و 
کش��اورزی کش��ور برای اینکه 
بتوانن��د با همین آهنگ رش��د 
حرک��ت کنند، باید صنعت برق 
کش��ور س��االنه چی��زی حدود 
٥۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید 
خ��ود بیفزاید. امری ک��ه با در 
توزیع  هزینه های  گرفت��ن  نظر 
و انتقال برق نیازمند بودجه ای 
بالغ بر ٢۰ه��زار میلیارد تومان 

به صورت ساالنه است. 
بودجه سال  قانون  براس��اس 
عمران��ی  بودج��ه  کل   ،۱۳۹٥
کش��ور در ای��ن س��ال برابر با 
حدودا ۳۰ه��زار میلیارد تومان 
بوده و کل بودج��ه وزارت نیرو 
در سال گذشته از محل بودجه 
عموم��ی ۶۸٢۸میلی��ارد تومان 

بوده ک��ه البته از این مبلغ تنها 
تخصیص  تومان  ٥۸۰۰میلیارد 
یافته اس��ت، حال آنکه صنعت 
ب��رق چنان که اش��اره ش��د به 
تنهای��ی ب��رای پاس��خگویی به 
ش��رایط کنونی صنایع مختلف 
کش��ور  خدمات��ی  و  تولی��دی 
نیازمند ساالنه ٢۰هزار میلیارد 
توم��ان بودجه اس��ت. بنابراین 
چرخ ه��ای  چرخی��دن  ب��رای 
صنعت و اشتغال کشور باید به 
برای  جایگزین  راه ه��ای  دنبال 
کنونی صنعت  وضعی��ت  حفظ 

برق بود. 
در مجم��وع به نظر می رس��د 
ب��رای مان��دن نس��بی کش��ور 
در مداره��ای رش��د و توس��عه 
جهانی به وی��ژه در مبنایی ترین 
زیرساخت صنعتی کشور یعنی 
صنعت برق عالوه بر اس��تفاده 
از ظرفی��ت داخل��ی، چ��اره ای 
ج��ز تعام��ل ب��ا دنی��ا و جذب 

سرمایه های خارجی نیست. 

چشم انداز آتی صنعت برق ایران نشان می دهد

نیاز ۵۰ هزار میلیاردی برای ادامه حیات

گزارش2

تولید

پرداخت 12۰۰ میلیاردی تسهیالت در سال جاری
 گردش چرخ اشتغال
با طرح »رونق تولید«

بیش از ۱٢۰۰ میلیارد تومان تس��هیالت رونق تولید 
در سال جاری به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت 
ش��د و همچنین از ابت��دای اجرای ط��رح رونق تولید 
تاکنون ۸۶ هزار و ٥۶۶ واحد ثبت نام کردند که به ٢٥ 
ه��زار و ۹۹۸ واحد آن ۱۸ ه��زار و ۴۷۷ میلیارد تومان 
تس��هیالت پرداخت شد و ۸هزار و ۴۱۶ واحد دیگر نیز 

به بانک معرفی شدند. 
به گزارش ایلنا، براساس آخرین گزارش ها و آمار طرح 
رونق تولید تعداد متقاضیان معوقه سال ۹٥ و آن دسته 
از واحدهایی که در شش ماهه نخست سال ۹۶ در طرح 
رون��ق تولید ثبت نام کردند، ٢۷ه��زار و ٥۶۶ واحد بود 
ک��ه از این تعداد ۸هزار و ۴۱۶ واحد آن به مبلغ حدود 
۶ه��زار و ۴۳۱ هزار میلیارد تومان به بانک معرفی و به 
یک هزار و ۳۹۸ واحد دیگر نیز یک هزار و ٢۷۷میلیارد 

تومان تسهیالت ارائه شد. 
همچنین در س��ال ۹٥ نی��ز حدود ٥۹ ه��زار بنگاه 
تولیدی در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند، که از این 
تعداد بیش از ۳۱ هزار بنگاه، جهت دریافت بیش از ٢۷ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت به بانک های عامل معرفی 
ش��ده  و بانک های عامل، ۱۷هزار و ٢۰۰ میلیارد تومان 
ب��ه ٢۴ ه��زار و۶۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوس��ط 

تسهیالت پرداخت کردند. 
گفتنی است که از مبالغ پرداختی بانک ها، حدود ۱۳ 
هزار میلیارد تومان ب��ه ۱۱هزار و ۷٥۰ بنگاه در بخش 
صنعت و معدن و ۴هزار و ٢۰۰ میلیارد تومان آن به ۱٢ 

هزار و ۸٥۰ بنگاه در بخش کشاورزی بوده است. 
شایان ذکر است مبلغ ۱۴ هزار و۴٥۰ میلیارد تومان از 
تسهیالت پرداختی مذکور در سال ۹٥، در قالب سرمایه 
در گ��ردش، به ٢۱ هزار بنگاه تولیدی، اختصاص یافت. 
همچنین بیش از ٢ هزار و۷٥۰میلیارد تومان تسهیالت 
سرمایه ثابت برای تکمیل ۳ هزار و ۶۰۰ طرح نیمه تمام 

باالی ۶۰درصد تخصیص پیدا کرد. 
گفتنی اس��ت تعداد کل ثبت نام شدگان این طرح از 
ابتدای پیدایش آن در سال ۹٥ تا مهرماه امسال ۸۶هزار 
و ٥۶۶ واح��د ب��وده که ب��ه ٢٥ ه��زار و ۹۹۸واحد آن 
۱۸هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت که از 
این تعداد ۸هزار و ۴۱۶ واحد از آن به مبلغ حدود ۶هزار 

و ۴۳۱هزار میلیارد تومان به بانک معرفی شده است. 

پیش بینی پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت
پس از ابالغیه سیاست گذار پولی کشور برای پرداخت 
۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت در سال ۹۶، از طریق 
س��ایت بهین یاب س��ه نوع وام برای تامین سرمایه در 
گردش مورد نیاز برای ۱۰ هزار بنگاه  اقتصادی، تامین 
منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح  نیمه تمام با پیشرفت 
فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز برای 

بازسازی و نوسازی ٥هزار واحد اقتصادی ارائه شد. 
این تس��هیالت که در راس��تای فعال س��ازی دوباره 
بنگاه های تعطی��ل و نیمه تعطیل کوچک و متوس��ط 
تولیدی بود، اقدامی بود که دولت تدبیر و امید با توجه 
به برنامه شش��م توس��عه که یکی از پارامترهای اصلی 
آن توجه به صنایع کوچک اس��ت و در جهت حمایت 
از تولی��د، جلوگیری از وابس��تگی به ص��ادرات نفتی، 
مهیا س��ازی زمینه برای صادرات غیرنفتی و همچنین 
به کارگیری نیروی تحصیلکرده و آماده به کار داخلی، 

بنای آن را نهاد. 

تداوم طرح رونق تولید در سال 96
در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اقتصاد با 
شرایط س��خت و بحرانی مواجه بود. اعمال تحریم های 
ناجوانمردانه علیه کشورمان از یک سو و نبود رونق در 
تولید داخل از سوی دیگر، پیچ و مهره تولید و اقتصاد را 
از هم جدا ساخته و رکود سختی بر وضعیت اقتصادی 
جامعه حاکم کرده که نیازمند برنامه ریزی بسیار دقیق 

و قوی ای بود. 
صنایع کوچک و متوس��ط که ام��روز به عنوان عامل 
عمده رش��د س��اختار صنعتی بس��یاری از کشورها با 
محوریت تولید صادرات گرا و ایجاد اش��تغال محسوب 
می شوند، از بزرگ ترین آسیب دیدگان آن زمان به شمار 
می رفتند و به دلیل امکانات مالی محدود بس��یاری از 
آنها تعطیل یا با ظرفیت های بسیار کم در حال فعالیت 

بودند. 
طرح رونق تولید از جمله اقداماتی بود که براس��اس 
تاکید های مقام معظم رهب��ری و برنامه ابالغی معاون 
اول رئیس جمهور و در چارچوب سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی کلید خورد و به موجب آن نوسازی و بازسازی 
واحدها و تکمیل کردن واحدهای نیمه تمام صنعتی یا 

معدنی و تولیدی در دستور کار قرار گرفت. 
این طرح برای نخس��تین بار در نیمه ابتدایی س��ال 
۱۳۹٥ کلید خورد تا در ابتدا پرداخت تسهیالت ۱۶هزار 
میلی��ارد تومانی به ۷ هزار و٥۰۰ واحد تولیدی کوچک 
و متوس��ط در دستور کار قرار گیرد؛ طرحی که یکی از 
پروژه های اقتصادی کش��ور به شمار می آمد و از سوی 
س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار شش برنامه 
دیگر ب��رای وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت تعریف 
ش��ده بود، اما به دلیل اس��تقبال زیاد از آن، به بیش از 
۱۷ هزار میلیارد تومان تس��هیالت ب��ه حدود ٢٥ هزار 
واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی تخصیص یافت. در 
سال ۱۳۹۶ نیز مجددا در دستور کار قرار گرفت تا اگر 
واحدی درخواست وام کرده و موفق به دریافت آن نشده 

است، ارقام مربوط به آن تعلق گیرد. 

خبر

 »پرتاب شدگی« هایدگر و نظریات 
اقتصادی در ایران

عده ای مش��کالت اقتصادی کشور را ناشی از دخالت 
بی رویه سیاست می دانند و عده ای آن را معلول سیطره 
موسسات و شرکت های دولتی و استقرار انحصار دولتی 
و حاشیه نش��ینی بخش خصوصی. ع��ده ای دیگر نظام 
جهان��ی را عاملی مهم در این پدیده می دانند و گروهی 
دیگر توس��عه نیافتگی اقتص��اد ایران را ب��ه تاریخ ایران 
پیوند می زنند. ولی در این می��ان، حداقل اقتصاددانان 
یک مس��ئله را ثابت فرض می کنند و آن این است که 
یک اقتصادی خارج از ذهن ما هس��ت که باید روی آن 
تحقیق و بررسی کنیم و سیاست های متناسب با شرایط 
را به سیاستگذاران پیشنهاد کنیم و چون از طرف افراد 
مختلف، سیاس��ت های متفاوتی پیشنهاد می شود، بازار 
بحث و گفت وگو و در بسیاری موارد بازار مجادله و نفی 
یکدیگر باز می شود و دو طرف چنان با اعتماد به نفس 
یکدیگ��ر را نفی می کنند ک��ه آدم غیرمتخصص تردید 

نمی کند که هر دو راست می گویند. 
نکته بس��یار مهمی که وجود دارد و جامعه اقتصادی 
کش��ور به آن بی تفاوت است، این است که یک اقتصاد 
آبژکتیو )به این معنی که کامال خارج از ذهن ما هست( 
اساس��ا وجود ندارد؛ بخش��ی از اقتصاد ش��امل شرایط 
اقتصادی اس��ت مثل نرخ تورم، بیکاری، میزان کسری 
تراز پرداخت ها که هر یک با تعریفی استاندارد و از قبل 
تعیین شده تعریف شده است و در مورد آن اجماع نسبی 
وجود دارد؛ اینها شرایط اقتصادی هستند. یعنی بخش 
آبژکتیو اقتصاد اس��ت و چون آبژکتیو اس��ت همه روی 
آن تفاه��م دارند. مثال همه قبول دارند که نرخ بیکاری 
بین فارغ التحصیالن دانش��گاهی نس��بت به معیارهای 
جهانی باال است، ولی این شرایط تنها محتوای نظریات 
اقتصادی است. اینها برای اقتصاددان وجود دارد و حاال 
ن��وع نگاهی که اقتص��اددان به این ش��رایط دارد کامال 
سابژکتیو و از یک اقتصاددان به اقتصاددان دیگر متفاوت 
است. اینکه چرا این شرایط به این گونه است و مثال چرا 
نرخ بیکاری میان فارغ التحصیالن باالست، موضوع اصلی 

این نگاه است. 
اینکه با این ش��رایط چه باید کرد و چگونه باید این 
ش��رایط را درست کرد، بخش دیگر نگاه سابژکتیو به 
علم اقتصاد اس��ت. اینکه اساسا کدام مشکل محوری 
اس��ت و از نظر سیاس��تگذاری باید ب��ه آن پرداخت، 
بخش دیگری از این نگاه س��ابژکتیو اس��ت؛ مثال یک 
اقتصاددان توجه ویژه ای به نرخ رشد و شتاب آن دارد 
و دیگری به توزیع نابرابر درآمدها توجه دارد. دیگری 
بح��ث س��اختاری می کن��د و چهارم��ی روی نهادها 
متمرکز می شود؛ این بحث ها خیلی تکنیکی نیستند 
و به طور غالب س��ابژکتیو هس��تند که این سابژکتیو 
بودن بحث، که بخش دوم و مهم نظریات اقتصادی به 
حس��اب می آید، معلول شرایطی است که اقتصاددان 
در آن شرایط قرار می گیرد. مثال برخی از سیاست ها 
از منافع مادی یک گروه ناشی می شود و برخی دیگر 
از چسبندگی نظریات اقتصادی به گروه های سیاسی 
ناش��ی می شود و بعضی دیگر از نظریات به شخصیت 

نظریه پرداز قفل می شود. 
دو م��ورد اول حداقل بی��ن اقتصاددانان پخته جاری 
نیس��ت، ولی قفل بودن نظریات اقتصادی به شخصیت 
چیزی اس��ت که فرار از آن، نه محال ولی بسیار بسیار 
سخت اس��ت؛ این همان چیزی است که هایدگر تحت 
عنوان »پرتاپ  ش��دگی« مطرح می کند. اگر این مفهوم 
عمیق و آنتولوژیکال را از هایدگر قرض بگیریم، هر یک 
از م��ا در جایی از دنیا پرت ش��ده ایم؛ در جایی که نوع 
خاصی از تفس��یر جهان به ما داده ش��ده است، در نوع 
خاص��ی از فقر یا رفاه اقتصادی بزرگ ش��ده ایم، با یک 
زبان و در نتیجه با یک پارادایم زبانی بزرگ ش��ده ایم، با 
یک سری انگیزش های از قبل تعریف شده رشد کرده ایم 
و خالصه تر بگویم به طور خاصی دنیا را تعریف و معنی 
می کنیم و در دوران نوجوانی هم با تکرار این مولفه های 

شخصیتی آنها را در خود تثبیت کرده ایم. 
این »پرتاپ ش��دگی« به دالیلی ک��ه فرصت بحث آن 
اینجا نیست، یکتا )unique( است و حداقل در یکسری 
مسائل عمومی بین گروهی مشترك است. این مجموعه 
اس��تخوان بندی بخش سابژکتیو نظریات اقتصادی است 
و تع��دد ای��ن نگاه ها ب��ه اقتصاد یک مس��ئله طبیعی و 
اجتناب ناپذیر اس��ت؛ اتفاقا نگاه های متفاوت به اقتصاد، 
نگاه کردن به اقتصاد از زاویه ای متفاوت است و اینکه ما 
درصدد محکومیت نظریات مخالف هستیم، در واقع نوعی 
آب در ه��اون کوبیدن و محروم کردن جامعه از نگاه های 
متفاوت اس��ت؛ این پدیده را دکتر زوهر، استاد دانشگاه 
 )celebration of diversity( آکسفورد جشن تنوع
ن��ام می گ��ذارد و آن را نه یک مانع، بلکه یک س��رمایه 

می داند، هم برای یک سازمان و هم برای یک کشور. 
بنابرای��ن، یکی دیگر از موانع ج��دی اقتصاد ایران، 
تاکی��د بر یک نظریه و رد نظریات دیگر اس��ت و این 
مانع موقعی جدی می شود که نظریه از حالت سیال و 
مرتبط با واقعیات به انتزاع تئوریک خالصه می شود و 
اقتصاددان از اول عمر علمی خود تا پایان از آن دفاع 
می کند. همین پیش فرض کردن نظریات اقتصادی و 
قفل کردن آن به نوع »پرتاپ ش��دگی« نتیجه ای جز 
تحمیل انتزاعات تئوریک بر واقعیات اقتصادی نیست، 
آن وقت خود اقتصاددان به مانع جدی اقتصاد کش��ور 

تبدیل می شود. 
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حج��م ورود قاچ��اق ی��ا حت��ی واردات 
قانونی ان��واع محصوالت نس��اجی چینی 
و ت��رک به ایران به قدری اس��ت که اذهان 
عموم��ی و مصرف کنن��دگان داخلی جای 
خال��ی کارخانه ه��ای قدیمی نس��اجی را 
کامال احس��اس می کنند. س��ابقه یک صد 
س��اله صنعت نساجی ایران گره در تاروپود 
بس��یاری از مردم ایران در شمال و جنوب 
داشته و صنعت نس��اجی ایران با نام هایی 
همچون چیت ری و چیت س��ازی اصفهان،  
ریسباف، وطن، رحیم زاده اصفهان، نساجی 
مازن��دران و قائمش��هر، جهان چیت کرج، 
ریسندگی و بافندگی ابریشم کاشان و دیگر 
تولیدی های فراموش ش��ده که امروز یک 
وجب خاک هم روی نام آنها نشسته است، 
شناخته می شود. تمامی نام های ذکر شده 
در صنعت نساجی، یک برند بودند؛ برندی 
که اعتبار یک صنعت را به دنبال می کش��د 
اما ام��روز تولیدکنن��دگان جدی��د ایرانی 
نتوانسته اند جای خالی نام های بزرگ این 
صنعت را پر کنند و آنها در البه الی اس��م 
و رسم این کارخانه گم شده اند. به گزارش 
آنا، اکث��ر نام های بزرگ صنعت نس��اجی 
امروز به دالیل مختلفی تعطیل  هستند. به 
موازات توقف چرخ این کارخانه ها و حذف 
این برندها، کارخانه های جدید و مدرنی در 
رشته نساجی و پوشاک احداث شده است. 
700 میلیون دالر درآمد ارزی ساالنه

ب��ا نگاه��ی ب��ه صنع��ت نوپای نس��اجی 
»کارخانه ه��ای م��درن و با تکنول��وژی روز« 
درمی یابی��م که ح��دود 9 ه��زار واحد دارای 
پروانه بهره برداری مش��غول به تولید هستند 
و ح��دود 11درص��د از واحده��ای صنعتی 
کش��ور را ب��ه خ��ود اختص��اص داده ان��د؛ از 
 سوی دیگر نس��اجی ها تقریبا با اشتغال زایی
 300 ه��زار نف��ری توانس��ته اند 12درص��د 
اش��تغال زایی صنعتی را هم از آن خود کنند. 
طب��ق آمارهای ارائه ش��ده از وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت، ارزش اف��زوده این صنعت 
نس��بت به کل صنایع حدود 3درصد برآورد 

ش��ده و حدود 700 میلیون دالر درآمد ارزی 
س��االنه این صنعت از طریق صادرات اس��ت 
که البته این رق��م در کل جهان حدود 800 

میلیارد دالر در سال تخمین زده می شود.  

3 مشکل عمده صنعت نساجی
ب��رای اوج گیری صنعت نس��اجی ایران و 
برندس��ازی باید سه مشکل عمده و اساسی 
آن یعنی »مشکالت اساسی کالن اقتصاد«، 
»مشکالت اختصاصی این صنعت« و »طرز 
نگرش مس��ئوالن به ای��ن صنعت« برطرف 
شوند تا این صنعت با دارا بودن مولفه  هایی 
همچون ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری و ایجاد 
اش��تغال پایدار با کمترین س��رمایه گذاری، 
توانمند و اثرگذار بتواند سهم قابل توجهی 
در تولی��د، تامین مواد داخل��ی کارگاه های 
داخل��ی و همچنین صادرات و جلوگیری از 
قاچاق را به خود اختصاص دهد. این صنعت 
همانند دیگر صنایع تولیدی کشور با رکود 
دس��ت وپنجه نرم ک��رده و به خاطر کمبود 
نقدینگی در کشور نتوانسته در مسیر رقابتی 
حرکت های رو به جلویی را از خود به نمایش 
بگ��ذارد و از طرف دیگر نیز ادامه دار ش��دن 
وضعیت نامشخص ارتباط با اقتصاد جهانی، 
عدم ورود س��رمایه گذار متخصص نساجی 
و همچنی��ن عدم تامی��ن نیازه��ای مالی 
بین المللی باعث تیرگی آسمان این صنعت 

شد. صرف نظر از مشکالت عمومی صنایع در 
کشور، صنعت نساجی با مشکالت انحصاری 
نیز مواجه است. صنعت نساجی می تواند به 
یکی از صنایع درجه یک و با اولویت باال در 
اقتصاد نقش آفرینی کند اما نگاه مس��ئوالن 
اقتصادی کشور به صنعت نساجی، نگاهی به 

یک صنعت درجه دوم است. 

 صنعت نساجی
 اشتغال زا ترین صنعت کشور

محمدمهدی رئیس زاده، دبیرکل انجمن 
صنایع نساجی ایران گفت که صنعت طالی 
س��فید »نساجی« در کشور روزی به عنوان 
یکی از ش��اخص های اصلی صنعت کشور 
شناخته می ش��د اما آمارهای ارائه شده از 
این صنعت حاک��ی از اوض��اع بحرانی آن 
دارد زی��را از مجموع 270هزار تن ظرفیت 
تولیدی نس��اجی ها تنها 40 هزار تن از آن 
فعال اس��ت و مابقی نیاز داخلی  از طریق 
واردات انجام می شود. وی صنعت نساجی 
را اش��تغال زا ترین صنعت کشور برشمرد و 
افزود: در صنعت نساجی با سرمایه معادل 
40 میلیون می توان اش��تغال ایجاد کرد و 
در این راستا می توان از تجربه موفق کشور 
انگلستان و کشورهایی نظیر کره جنوبی و 
ویتنام که با سرمایه گذاری و برنامه ریزی در 
این صنعت توانس��ته اند راه توسعه خود را 

در صنعت نساجی بپیمایند، استفاده کرد. 

وزارت صنعت، دست به کار شود
مسعود شاه بختی، عضو اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز اظهار 
کرد: پوش��اک و صنایع مرتبط با آن، پس 
از دارو و مواد غذایی از جمله پرمصرف ترین 
اقالم وارداتی و مصرفی در کش��ور به شمار 
می آیند که سهم قاچاق نیز در تامین نیاز 
این بازار بس��یار پیچیده و گس��ترده است. 
وی ادام��ه داد: معموال کاالهای نس��اجی 
از جمله پوش��اک از طریق مناطق آزاد به 
سرزمین های مادر وارد می شوند اما تاکنون 
نظارت های دقیق گمرکی و سازمانی روی 
این موضوع اعمال نشده و امروز فعاالن این 
صنعت نیازمند آن هستند که برای مبارزه 
با قاچاق پوش��اک دس��تورالعملی از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه ش��ود 
ولی این دس��تور العمل به رغم ساعت ها کار 
کارشناس��ی متاس��فانه در پیچ و خم های 
اداری گی��ر ک��رده و هنوز ب��ه مرحله اجرا 

درنیامده است. 

2.7 میلیارد دالر حجم قاچاق
گلن��ار نصرالهی، مش��اور وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تجارت در امور صنایع نس��اجی، 
پوش��اک و چ��رم نیز در همی��ن رابطه در 
گفت وگوی��ی به خبرنگار آن��ا گفته بود که 
صنعت نس��اجی جزو صنایعی اس��ت که 
باالتری��ن می��زان ارزش اف��زوده را به خود 
اختص��اص داده و البته از منظر اش��تغال 
پایدار، بازار مصرفی، محیط زیست و... نیز 
جزو صنایع پیش��رو به ش��مار می آید. وی 
با اشاره به مش��کالت قاچاق و تنگ شدن 
عرصه ب��ر تولیدکنندگان نس��اجی  افزود: 
براس��اس گزارش این س��تاد ساالنه 2.5 تا 
2.7 میلیارد دالر پوش��اک قاچاق به کشور 
وارد می ش��ود اما با وجود تمام مبارزه هایی 
که در این خصوص انجام شده باز هم حجم 

قاچاق غیرقابل توجیه است. 

پایین بودن رقم تسهیالت خرید مسکن 
یکی از چالش های بزرگ بر سر راه خانه دار 
ک��ردن مردم بوده اس��ت و دول��ت یازدهم 
این مس��ئله را مورد توجه قرار داد و بر این 
اساس در چهار سال گذشته شاهد افزایش 
وام مس��کن از 20 میلیون به 160 میلیون 
تومان بودیم. این مسئله همچنان در دستور 
کار دول��ت دوازدهم نیز ق��رار دارد و بر این 
اساس پیشنهادهایی از س��وی وزارت راه و 
شهرس��ازی برای افزایش زمان بازپرداخت 
تس��هیالت و کاه��ش دوره انتظ��ار ب��رای 
 دریافت تسهیالت بانکی برای سپرده گذاران 
خانه یکمی ارائه ش��ده اس��ت و در صورت 
تصویب ای��ن طرح، س��ود وام مس��کن از 
9 ب��ه 8درصد و مدت زم��ان بازپرداخت از 
12 به 15 سال می رس��د. به گزارش ایرنا، 
کارشناسان اقتصاد مس��کن افزایش زمان 
بازپرداخت تسهیالت مسکن و کاهش دوره 
انتظار را اقدامی موث��ر برای تقویت بخش 
تقاضا و قدرت خرید متقاضیان مس��کن و 
عاملی مهم برای رونق بازار مسکن می دانند 
و معتقدن��د بخش زی��ادی از روند افزایش 
معامالت مس��کن در دو س��ال اخیر به این 

مسئله بازمی گردد. 

افزایش 9.2 درصدی معامالت مسکن
آماره��ای بان��ک مرکزی حاک��ی از روند 
افزایش معامالت مس��کن در کش��ور است، 
به طوری که تع��داد معامالت آپارتمان های 
مسکونی ش��هر تهران در ش��هریورماه سال 
1396 ب��ه 15هزار و 500 واحد مس��کونی 
رس��ید که نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 
9.2درصد افزایش نشان می دهد. کارشناسان 
 معتقدن��د در ص��ورت موافق��ت ب��ا کاهش
 مدت زمان سپرده گذاری در بخش مسکن، 
بخش��ی از متقاضیان با دریافت تس��هیالت 
خود پیش از موعد مقرر وارد بازار می ش��وند 
و این مس��ئله در رونق بازار مسکن و افزایش 
سرمایه گذاری ها در این بخش بسیار تاثیرگذار 
خواهد بود. آمارها نشان می دهد تاکنون بیش 
از 260 هزار نف��ر در صندوق پس انداز خانه 
یکم در بانک مس��کن سپرده گذاری کرده اند 
و هر شش ماه یک بار ذخیره سپرده آنان دو 
برابر می شود و در صورتی که این منابع مالی 
در حوزه معامالت مس��کن به تدریج هزینه 
شود شاهد رونق و افزایش معاماالت مسکن 

در سطح کشور خواهیم بود. 
رونق بازار مسکن؛ نیازمند 15هزار 

میلیارد تومان منابع مالی
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون 
عم��ران مجل��س با بی��ان اینکه تس��هیالت 
ارزان قیم��ت باید ب��ا بازپرداخت طوالنی مدت 
باش��د، گفت که بازپرداخت تسهیالت تامین 
مسکن باید به نحوی تعیین شود که با درآمد 
مردم متناسب باشد. اگر بازپرداخت کوتاه مدت 
و با مبالغ باال باش��د قشر متوسط و ضعیف از 
عه��ده بازپرداخت برنمی آید و در نتیجه رونق 
پایدار مس��کن ابتر می مان��د.  وی با تاکید بر 
اینکه باید تسهیالت ارزان قیمت در بافت های 
فرسوده هزینه شود، عنوان کرد: زیرساخت ها 
در بافت فرس��وده فراهم اس��ت و الزم نیست 
دول��ت به دنبال ایجاد زیرس��اخت هایی چون 
آب، برق و گاز باشد. عباس شوکتی، کارشناس 
مس��کن نیز در خص��وص طرح دول��ت برای 
کاهش دوره انتظار و افزایش زمان بازپرداخت 
تسهیالت خرید خانه گفت: رونق بازار مسکن 
نیازمن��د 15 هزارمیلیارد توم��ان منابع مالی 
اس��ت. وی افزود: این میزان منابع را می توان 
از محل آورده سپرده گذاران و تسهیالت بانکی 
تامین کرد و با این روش شاهد تحوالت بزرگی 
در حوزه ساخت و ساز و رونق مسکن در کشور 

خواهیم بود. 

تاثیرات مثبت وام درمانی در حوزه 
مسکن 

آمارها نش��ان می دهد اقدامات دولت در 
خصوص رونق بازار مسکن موثر واقع شده 
است و بر این اساس شاهد افزایش معامالت 
در بازار مسکن هستیم. کارشناسان اقتصاد 
مسکن معتقدند برای اینکه بتوانیم تحلیل 
درس��تی از وضعیت رونق مس��کن داشته 
باش��یم باید آمارها را در س��ه دوره متوالی 
مورد بررسی قرار دهیم. بر این اساس آمار 
معامالت مس��کن به طور متوالی در س��ه 
فصل نش��ان می دهد که روند معامالت رو 
به افزایش بوده است و به گفته کارشناسان 
عمده ترین دلیل این مسئله به سیاست های 
دولت برای افزایش قدرت خرید متقاضیان 
بازمی گردد. از سویی دیگر بیشتر معامالت 
در خانه های متراژ کوچک بوده است و این 
مسئله نشان می دهد تسهیالت مسکن به 

دست متقاضیان واقعی رسیده است.  

ارزیابی کارشناسان از طرح پیشنهادی دولت 

پیش بینی رونق بازار مسکن

در بررسی دورنمای صنعت نساجی ایران مطرح شد 

لزوم برندسازی در طالی سفید صنعت
حمل و نقل ریلی

قطار »قم- کربال« ۴ آبان ماه امسال 
راه اندازی می شود

رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی 
اس��تان قم با بیان اینکه قط��ار قم- کربال 4 آبان ماه 
راه اندازی می ش��ود، گفت: با قراردادی که بسته شده 
ظرفیت قطار قم- کربال 360 نفر اس��ت که می توان 
ای��ن ظرفیت را به بی��ش از 700 نفر افزایش داد. به 
گزارش تس��نیم، س��یدمهدی حسینی نیشابوری در 
جلس��ه راه اندازی خط ریلی قم - کرب��ال در اربعین 
حس��ینی که در سالن جلس��ات معاونت امور زائرین 
اس��تانداری برگزار ش��د، با اش��اره به راه اندازی قطار 
ریلی قم-کربال اظهار داش��ت: با ش��رکت عراقی که 
هندل کننده مسیر قطار بصره به سمت کاظمین است 
وارد مذاکره ش��دیم و در مورد مسائلی همچون نوع 
واگن ها، برنامه ریزی س��اعت حرکت قطارها و انتقال 
زوار از مرز ش��لمچه مذاکراتی شد که به نحو احسن 
انجام شود. رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشگری و 
مسافرتی استان قم افزود: برنامه ریزی های الزم برای 
ازدح��ام زوار ایرانی که در مرز تردد می کنند، صورت 
گرفته اما دغدغه اصلی مرز شلمچه تا بصره است که 
مس��یری به طول 37کیلومتر است. وی با بیان اینکه 
با قراردادی که بسته  ش��ده ظرفیت قطار قم- کربال 
360 نفر اس��ت که می توان این ظرفیت را به بیش از 
700 نفر افزایش داد، گفت: در مسیر راه آهن جنوب 
تنگنا وجود دارد اما برنامه ریزی های الزم برای ششم، 
ده��م و دوازدهم آبان ماه انج��ام  گرفته که قطار قم 
به س��مت عراق حرکت کند. حسینی نیشابوری ابراز 
کرد: قطار قم- کربال چهارم آبان ماه راه اندازی  ش��ود 
و به 4 هزار نفر خدمات در این چند روز داده ش��ود. 
رئیس انجمن دفاتر خدمات گردش��گری و مسافرتی 
اس��تان قم ب��ا بیان اینکه قیمت هر نفر مس��یر رفت 
تا کربال 190 هزار به صورت کوپه ای 6 تخته اس��ت، 
ادامه داد: قیمت این مس��یر نس��بت به پارسال هیچ 
افزایش��ی نداشته است. معاون هماهنگی امور زائرین 
اس��تاندار قم نیز افزود: برای اع��زام زائرین از طریق 
قطار ق��م - کربال در ایام اربعی��ن محدودیتی وجود 
ن��دارد و به هر اندازه که مردم از این قطار اس��تقبال 
کنند، ب��رای اعزام زائرین از طری��ق قطار قم- کربال 
پیش بینی خواهیم کرد. عالی پور با اشاره به ضرورت 
ساماندهی صدور ویزا برای زائرین اربعین اظهار کرد: 
آژانس های مس��افرتی باید برای صدور ویزا از سامانه 
سماح اس��تفاده کنند، همچنین مسئله بیمه زائرین 
اربعین بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.

نفت

کشاورزی

امضای قرارداد 800 میلیون یورویی 
تکمیل »ان  جی ال« خارک

ق��رارداد تکمیل ط��رح »ان.ج��ی.ال« جزیره خارک 
ش��امل شیرین س��ازی و تفکیک گازه��ای همراه نفت 
مناطق خارک و بهرگان و فروش محصوالت سنگین تر 
از اتان، میان ش��رکت نفت فالت قاره ایران و ش��رکت 
صنایع فراس��احل )صف( با حضور مدیران دو ش��رکت 
امضا ش��د. به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
ش��رکت ملی نفت ایران، این قرارداد نخستین قرارداد 
جذب س��رمایه در ش��رکت نف��ت فالت ق��اره ایران و 
صنع��ت نفت ای��ران در قال��ب قراردادهای مش��ارکت 
عموم��ی خصوصی )PPP(  اس��ت.  ارزش این قرارداد 
به میزان 800 میلیون یورو با مشارکت تامین کنندگان 
مالی ایرانی و بدون اس��تفاده از سرمایه گذاران خارجی 
به امضا رس��یده است.  براس��اس این قرارداد، شرکت 
ایران��ی با تامین مالی طرح، به مدت س��ه س��ال اقدام 
 ب��ه تکمیل طرح ان.جی.ال خارک ک��رده و پس از آن

 عالوه بر پرداخت ماهانه اجاره تاسیس��ات و خرید گاز 
به عنوان خوراک از ش��رکت ملی نف��ت ایران، گازهای 
س��بک را نیز به ش��رکت ملی نفت تحویل خواهد داد.  
با بهره برداری از طرح ان.جی.ال خارک، خوراک روزانه 
مجتمع حداکثر برابر 300میلیون فوت مکعب خواهد 
بود که ش��رکت ایرانی به منظور بازیافت سرمایه خود 
تا سال 1430 محصوالت سنگین تر از اتان را در مدت 
بهره برداری برداش��ت خواهد کرد.  اجرای این قرارداد 
مزایای فراوانی نصیب کشور و صنعت نفت خواهد کرد 
که از آن جمله می توان ب��ه جمع آوری گازهای همراه 
میدان ه��ای نفتی خ��ارک و بهرگان )به وی��ژه میدان 
مشترک فروزان( و جلوگیری از سوزانده شدن این ثروت 
ملی، درآمدزایی برای کشور، اشتغال زایی، جلوگیری از 
آلودگی زیست  محیطی اشاره کرد.  همچنین با اجرای 
این قرارداد توس��ط یک شرکت ایرانی، به نوعی فرآیند 
انتقال و ارتقای تکنولوژی نیز اتفاق خواهد افتاد.  قالب 
قرارداد این روش س��رمایه گذاری برای نخستین بار در 
صنعت نفت به صورت مش��ترک توس��ط شرکت نفت 
فالت قاره ایران و مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی 
نفت ایران تدوین و اجرایی شده است.  طرح جمع آوری 
گازهای همراه نفت و اس��تحصال مایعات گازی جزیره 
خ��ارک و احداث کارخانه ان.جی.ال با حدود 56درصد 
پیش��رفت در بخش خش��کی و دریا در دست ساخت 
و پیش��رفت آن در بخش خش��کی مع��ادل 35 درصد 
اس��ت.  این طرح با ظرفیت جم��ع آوری 600 میلیون 
فوت مکعب در روز طراحی ش��ده است که با راه اندازی 
آن از سوزانده ش��دن روزانه 400 میلیون فوت مکعب 
گاز همراه نفت مناطق بهرگان و خارک اس��تان بوشهر 
جلوگیری و این گازها به واحد ان.جی.ال جزیره خارک 
منتقل می شود. جزیره خارک از توابع شهرستان بوشهر 
بزرگ تری��ن پایانه صادرات نفت کش��ور در فاصله 57 
کیلومتری ش��مال غرب بندر بوشهر در آب های خلیج 

فارس واقع است. 

افزایش 25 درصدی صادرات 
محصوالت لبنی ایران

وزی��ر جهاد کش��اورزی کابینه دوازده��م گفت که با 
تالش دامپزش��کی کشور امس��ال صادرات لبنیات رشد 
25 درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. 
»محمود حجتی« روز دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز 
ملی دامپزشکی گفت: طی سال های اخیر با تالش های 
دامپزش��کی کش��ور، ایران جزو دومین تولیدکنندگان 
شترمرغ در دنیا شده است. حجتی تصریح کرد: همچنین 
در بخش ش��یالت و صادرات آبزی��ان بیش از 50درصد 
پیش��رفت داش��ته ایم، به طوری که در برخ��ی موارد با 
مالحظات بهداشتی و بیش از حد از ظرفیت های طبیعی 
اس��تفاده کردیم و فرهنگ مراقبت ه��ای الزم را لحاظ 
نکرده ایم اما امروز ش��اهدیم که در بحث بیماری ماهی 
قزل آال وضعیت مناسبی داریم. به گفته این مقام مسئول 
در کابین��ه دوازدهم، در س��ال 92 از لحاظ آبزی پروری 
مش��کالت زیادی داشتیم و به خاطر بیماری لکه سفید 
حجم زیادی از میگو از بین رفت زیرا در کنترل بیماری 
لکه سفید تقریبا منفعل بودیم اما وضعیت این بیماری به 
ش��کل قابل مالحظه ای بهبود یافت، به طوری که تولید 
میگو پرورش��ی از 10 تا 12 تن به 27 هزار تن در چهار 
س��ال اخیر افزایش یافته است. حجتی با بیان اینکه در 
سال گذشته شاهد بودیم که پرندگان مهاجر چه شرایط 
س��ختی را برای تولیدکنندگان و س��ازمان دامپزشکی 
کشور ایجاد کردند، افزود: سال گذشته 17 تا 18 درصد 
جمعیت مرغ تخمگذار ایران به دلیل بیماری آنفلوآنزای 
پرن��دگان از بی��ن رفت. وی اظهار داش��ت: ب��ا توجه به 
مشکالتی که برای تامین گوشت گرم دام سبک در بازار 
مصرف داریم اقدام به واردات می ش��ود که مراقبت های 
مه��م این امر نیز توس��ط دامپزش��کان کش��ور صورت 
می گی��رد. وی با بیان اینکه روزانه ب��ه تعداد واحدهای 
تولیدکنندگان خوراک بهداش��تی، دام اضافه می ش��ود، 
اف��زود: حتی ضایعات محصوالت کش��اورزی با تبدیل و 
غنی سازی در اختیار صنعت خوراک دام کشورمان قرار 
می گیرد. حجتی درباره افزایش روزافزون مراودات جهانی 
کش��ور ما با کمک سازمان دامپزش��کی گفت: صادرات 
غذا به ویژه در حوزه مواد پروتئینی از حساس��یت باالیی 
برخوردار است که در برخی اوقات این صادرات به صورت 
زنده انجام می شود و ما توانسته ایم پیشرفت های مناسبی 

در این زمینه داشته باشیم. 
 



ب��ه 50میلی��ون دارنده س��هام عدالت 
امس��ال 4 ه��زار میلی��ارد تومان س��ود 
تعلق خواهد گرف��ت؛ این خبری بود كه 
حدود ش��ش ماه پیش معاون اول رئیس 
جمه��ور اعالم كرد. اگرچ��ه پیش از این 
مش��خص نبود كه دولت قرار اس��ت چه 
میزان س��ود به دارندگان س��هام عدالت 
بپردازد، اما خبر پرداخت س��ود، خیلی ها 
را خوشحال و برخی ها را هم البته نگران 
كرد. كس��انی كه برگه س��هام عدالت در 
دس��ت داشتند، در انتظار به ثمر رسیدن 
میوه دریافت شده از سال های دور، چشم 
ب��ه راه تصمیم ه��ای دولت ش��دند و در 
مقابل كارشناس��ان اقتص��ادی هم نگران 
كه مبادا س��ودهای جدی��د، موج تازه ای 
از افزای��ش نقدینگی و به دنبال آن تورم 
را راه بیندازن��د.  به گ��زارش خبرآنالین، 
هن��وز ماجرا تعیی��ن تکلیف نش��ده، دو 
رئیس كمیس��یون های تخصصی مجلس 
یعنی محمدرضا پورابراهیمی و غالمرضا 
كمیس��یون های  رؤس��ای  تاجگ��ردون 
اقتص��ادی برنام��ه و بودج��ه ب��ه رئیس 
جمه��ور نامه نوش��تند و از او خواس��تند 
جلوی پرداخت س��ود نقدی ب��ه افراد را 
بگی��رد. همچنین هش��دار دادند كه این 
سودها می تواند تبعاتی مثل یارانه نقدی 
در پی داش��ته باشد و بازار سرمایه را نیز 

دچار اخالل كند. 
البته نگرانی ه��ا درباره س��هام عدالت 
موضوع تازه ای نیس��ت؛ از روزی كه این 
سهام متولد شد تا به امروز، سهام عدالت 
یک��ی از بحث برانگیزتری��ن موضوع��ات 

اقتصاد ایران بوده است. 

در بازنگری سیاست های كلی اصل 44 
قانون اساسی، در بند »ج« شتاب گرفتن 
رشد و توس��عه اقتصادی كش��ور مبتنی 
ب��ر اجرای عدالت اجتماع��ی و فقرزدایی 
س��اله   ۲0 چش��م انداز  چارچ��وب  در 
كش��ور در دس��تور كار قرار گرفت. هدف 
ای��ن بند، واگ��ذاری ۸0درصد از س��هام 
بنگاه ه��ای دولتی مش��مول ص��در اصل 
44 به بخش های خصوصی ش��ركت های 
تعاونی س��هامی عام و بنگاه های عمومی 
كار  فرآین��د  در  ام��ا  ب��ود،  غیردولت��ی 
سیاس��ت های خصوصی س��ازی در اجرا 
منحرف ش��د.  شركت های بس��یاری به 
جای خصوصی شدن  »خصولتی« شدند. 
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت 
در راس��تای سیاس��ت های فقرزدایی كه 
ش��عار آن را مط��رح می ك��رد، مانورهای 
تبلیغات��ی بس��یاری روی س��هام عدالت 
اج��را كرد كه در نهایت ط��رح نیمه كاره 
بی سروس��امانی از آن برای دولت یازدهم 

به ارث باقی ماند. 
براس��اس گزارش های موج��ود، ارزش 
سهام عدالت در مرحله اول ۲هزار و ۳00 
میلیارد تومان بود. یك سال بعد با تفسیر 
ت��ازه ای ك��ه از اصل 44 قانون اساس��ی 
ص��ورت گرفت، دولت وق��ت اجازه یافت  
۸0درصد س��هام كارخانجات و بنگاه های 
ب��زرگ دولت��ی را ب��ه بخش خصوصی و 
تعاون��ی واگ��ذار كند. با تفس��یری كه از 
اص��ل 44 ص��ورت گرفت، دول��ت اجازه 
یافت س��هام ش��ركت های ب��زرگ نظیر 
خودروس��ازی ها، ف��والد، مع��ادن، بیمه، 
نیروگاه ها،  كشتیرانی،  هواپیمایی،  بانك، 

مخابرات و نفت گاز را واگذار كند. 
برخی آمارها نش��ان می دهد كه بیش 
از ۱4۲ ه��زار میلی��ارد توم��ان س��هام 
ش��ركت های دولتی در ۱5س��ال گذشته 
واگذار ش��ده كه حدود ۳0 هزار میلیارد 
توم��ان ای��ن س��هام مرب��وط به س��هام 
عدال��ت بوده اس��ت. ق��رار ب��ود پرونده 
خصوصی س��ازی در سال 9۳ بسته شود، 
اما گویا این قصه هنوز هم سر دراز دارد. 

رونمایی در اسفند، تعیین تكلیف 
در مهر

از روزی كه دولت یازدهم س��ركار آمد 
ت��ا آخرین ماه ه��ای فعالی��ت دولت اول 
حس��ن روحانی، س��اماندهی ب��ه پرونده 
ناتم��ام خصوصی س��ازی و تعیین تکلیف 
س��هام عدالت در دس��تور كار دولت قرار 
داش��ت. اسفندماه س��ال گذشته اسحاق 
جهانگی��ری، مع��اون اول رئیس جمه��ور 
از س��امانه ای رونمایی كرد كه بر مبنای 
آن مقرر ش��د كس��انی كه طی ۱0 سال 
گذش��ته س��هام عدالت دریافت كرده اند، 
به س��ود برس��ند. پس از رونمایی از این 
س��امانه، كار تکمیل اطالعات دارندگان 
نیم��ه  در  آغ��از ش��د.  عدال��ت   س��هام 
ش��هریور ماه س��ازمان خصوصی س��ازی 
اعالم كرد كه دارندگان این س��هام ملزم 
به پرداخت مابه التفاوت س��ود واریز شده 
از س��وی دولت هس��تند تا س��هام به نام 
آنها ثبت ش��ده و از این پس در لیس��ت 

پرداخت سود این سهام قرار بگیرند. 

سودی كه تعیین تكلیف شد
پوری حسینی،  میرعبداهلل  كه  آن طور 
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی اعالم 
كرده، به دارندگان این سهام در مرحله 
اول سودی بین ۱۳0 تا ۱50 هزار تومان 
تا پایان نیمه اول س��ال جاری پرداخت 
خواه��د ش��د؛ س��ودی كه  قرار اس��ت 
شركت ها هرسال بعد از برگزاری مجامع 
خود آن را به س��هامداران سهام عدالت 

پرداخ��ت كنن��د.  به دنب��ال این اعالم، 
سازمان خصوصی س��ازی در اطالعیه ای 
اع��الم كرد ك��ه همه ش��ركت هایی كه 
س��هام عدالت دارن��د، مجم��ع خود را 
برگزار و س��ود س��هام عدالت را تعیین 
كرده ان��د. پ��س از ای��ن مرحل��ه، اعالم 
ش��د كه ۳هزار و ۳45 میلی��ارد تومان 
س��ود برای مشموالن س��هام عدالت در 
ش��ركت های س��رمایه پذیر مصوب شده 
اس��ت. به دنب��ال آن مقرر ش��د رقمی 
ح��دود 700تا ۸00میلی��ارد تومان هم 
سود هلدینگ خلیج فارس به سود بقیه 

شركت ها اضافه شود. 
ب��ه گفته پ��وری حس��ینی، ت��ا پایان 
ش��هریورماه حدود 49 میلیون نفر برای 
س��هام عدالت به ص��ورت قطعی ثبت نام 
كرده اند و قرار اس��ت س��ود سهام عدالت 
تا پایان سال در سه مرحله واریز شود. به 
گفته او، در هر نوبت همه 49 میلیون نفر 
یك دفعه سود نمی گیرند، بلکه مرحله به 
مرحله واریز سود صورت خواهد گرفت. 

اگرچ��ه فرص��ت قانونی ب��رای تکمیل 
مابه التف��اوت س��هام عدالت مش��موالن 
یك بار دیگر تمدید ش��ده، اما گزارش ها 
نشان می دهد تاكنون تنها 500 میلیارد 
تومان به حساب سازمان خصوصی سازی 
برای پرداخت س��هام عدالت واریز ش��ده 
اس��ت. هرچند پوری حس��ینی گفته كه 
ش��ركت ها پنج ماه دیگ��ر فرصت قانونی 
ب��رای پرداخ��ت دارند، ام��ا در عین 47 
میلیون س��هام گیرنده ه��م دهك بندی 
شده و قرار است پرداخت ها از دهك های 

پایین شروع شود. 
این بدان معناست كه به زودی پرونده 
س��هام عدال��ت تعیین تکلیف می ش��ود؛ 
هرچند نقدها به شیوه پرداخت سودهای 
س��هام عدالت باقی اس��ت، اما آنچه مهم 
است اینکه دولت حسن روحانی این كار 
روی زمین مانده را به سرانجام رساند. در 
میانه راه ش��اید بتوان برای اعتراض ها و 

نقدها راه های میانبر برگزید. 

انتقادها به شیوه پرداخت نقدی سود ادامه دارد

سرگیجه سهام عدالت فراز و فرود دالر در بازار ارز ایران
چه زود دالر ۴۰۰۰ تومان شد

بازار ارز روز گذشته دالر 4000 تومانی را بار دیگر 
در خود معامله كرد. هر چند پیش بینی ها بر این بود 
تا با روند رو به رشدی كه دالر در پیش گرفته، مانند 
س��ال قبل بار دیگر مرز 4000 تومانی را در ماه های 
پیش رو پش��ت سر بگذارد، اما این بار حدود سه ماه 

زودتر به این نرخ رسیده است. 
به گزارش ایس��نا، روند افزایشی قیمت دالر در بازار 
ارز آن هم در نیمه دوم سال و به ویژه در فاصله ماه های 
آبان تا پایان دی ماه موضوع عجیبی برای بازار ارز ایران 
نیست و معموال در سال های اخیر نیز تکرار شده است، 

ولی در این دوره ها شیب رشد همواره متفاوت بود. 
افزایش تقاضا برای ارز زائران اربعین، فرا رس��یدن 
ژانویه و ارز مورد نیاز برای مس��افران، زمان تس��ویه 
حساب بدهی های خارجی و كاهش عرضه ارز توسط 
پتروش��یمی ها از جمله عواملی است كه برای ایجاد 
نوس��انات در بازار ارز در فاصله زمانی نیمه دوم سال 
مطرح می شود كه البته عمدتا این اتفاق یکی دو ماه 
قبل از ژانویه آغاز و تا مدتی بعد از آن ادامه دارد. در 
این بین عاملی دیگر همواره مورد تأكید تحلیلگران 
بازار و كارشناسان است، آن هم كسری بودجه دولت 
در نیمه دوم كه بخشی از آن از طریق افزایش قیمت 

ارز جبران می شود. 
س��ال گذشته نوسان قیمت دالر از آبان ماه آغاز شد؛ 
زمانی ك��ه قیمت این ارز در كان��ال ۳500 تومان قرار 
داشته و با روندی رو به رشد به ۳۶00، ۳700 و ۳۸00 
رس��ید و ادامه پیدا كرد تا اینک��ه در دهه اول دی ماه 
۱۳95 ركورد 4000 تومانی را شکس��ت؛ قیمتی كه از 
اوایل دهه 90 در بازار ارز تکرار نشده بود.  به هر صورت 
قیمت دالر حتی تا بیش از 4۱50تومان هم پیش رفت 
تا اینکه با ش��دت گرفتن انتق��ادات و مداخله مجلس 
در نهای��ت كنترل بیش��تری بر بازار ارز انجام و رش��د 
آن متوقف ش��د. در ادامه نیز كاهش قیمت دالر وجود 
داش��ت تا اینکه قیمت ها تا حدی متعادل ش��د. بانك 
مركزی تأكید داشت كه فروكش كردن تقاضای تجاری 
و مسافرتی، مدیریت آربیتراژ دالر آمریکا با كشورهای 
همس��ایه، كاهش قیمت حواله درهم، كاهش تقاضای 
احتیاط��ی، س��فته بازی و تبدیل دارای��ی و همچنین 
كاهش نرخ معامالت فردایی از یك سو و افزایش عرضه 
توسط بانك مركزی در بازار در مجموع موجب كنترل 

و كاهش قیمت شده است. 
در آن زمان طی جلس��ه ای كه با حضور مسئوالن 
بانك مركزی و البته وزارت اقتصاد در مجلس برگزار 
شد، بانك مركزی اعالم كرده بود كه تالش می كند 
قیمت دالر را به ۳۸00 تومان كاهش دهد كه البته 
ای��ن اتفاق افتاد و حتی به كان��ال ۳700 تومان هم 
وارد ش��د و تا دو ماه اخیر نیز در همین رنج قیمتی 
باقی ماند، ولی دیگر هی��چ گاه قرار نبود نرخ دالر از 
۳۶00 تومان كمتر ش��ود؛ موضوعی كه البته رئیس 

كل بانك مركزی به صراحت آن را اعالم كرد. 
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خبر

امضای موافقت نامه بانكی ایران و 
بانک توسعه و تجارت اكو

موافقت نامه بانکی بین ایران و بانك توسعه و تجارت 
سازمان همکاری های اقتصادی اكو با حضور رئیس كل 

بانك مركزی كشورمان در آنکارا امضا شد. 
به گ��زارش ایرنا، این موافقت نامه بانکی را حس��ین 
یعقوبی می��اب، مدیركل امور بین المل��ل بانك مركزی 
ب��ه نمایندگ��ی از دولت جمه��وری اس��المی ایران و 
برهان الدی��ن آكت��اش، معاون بانك توس��عه و تجارت 

سازمان همکاری های اقتصادی اكو امضا كردند. 
ای��ن موافقت نامه، ش��رایط و ضواب��ط فعالیت دفتر 
نمایندگی بانك اكو در قلمرو جمهوری اس��المی ایران 
را تعیین می كند. پیشتر موافقت نامه های مشابهی بین 
بان��ك اكو و دولت تركیه به عنوان میزبان دفتر مركزی 
بانك توس��عه و تجارت اكو و دولت پاكس��تان به عنوان 
میزبان دفتر نمایندگی بانك اكو در كراچی منعقد شده 
ب��ود. اجازه امضای این موافقت نامه پیش��تر به موجب 
مصوبه هیأت دولت، به بانك مركزی جمهوری اسالمی 
داده ش��ده بود.  به موجب مصوبه هی��أت وزیران، الزم 
اس��ت مراحل تصویب و اجرای این موافقت نامه ظرف 

حداكثر سه سال طی شود. 
این موافقت نامه پس از طی مراحل قانونی و تصویب 
آن توس��ط مجلس شورای اس��المی الزم االجرا خواهد 
شد. امضای این موافقت نامه امکان گسترش فعالیت های 

بانك اكو در ایران را به دنبال خواهد داشت. 
امید می رود با اجرای این موافقت نامه، امکان حضور 
مؤثرتر بانك اكو در اعطای تسهیالت مالی به بانك های 
ایرانی و اعطای فاینانس به پروژه های توسعه ای در ایران 

فراهم شود. 
بان��ك اك��و همچنی��ن می تواند ب��ا فراه��م آوردن 
زیرساخت های مالی ضروری، نقش مؤثری در گسترش 
بازرگانی بین اعضای سازمان همکاری های اقتصادی اكو 

داشته باشد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.000دالر آمریکا

4.۸۱9یورو اروپا

5.۳۳0پوند انگلیس

۱.۱۱۸درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سكه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

54۳.700مثقال طال

۱۲5.500هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۲77.000سکه بهار آزادی

۱.۳۱9.500سکه طرح جدید

۶۶9.000نیم سکه

۳9۲.000ربع سکه

۲55.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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روز دوش��نبه شاخص کل بورس اوراق 
به��ادار ته��ران ۴۶ واحد رش��د کرد و به 
رق��م ۸۴ ه��زار و ۶۱۱ واحدی رس��ید. 
همچنی��ن ش��اخص کل ه��م وزن با ۱۶ 
واحد افت تا رقم ۱۷هزار و ۳۱۲ واحدی 
پایی��ن رف��ت. در معامالت س��ومین روز 
هفته مل��ی صنایع مس ای��ران، پاالیش 
نف��ت بندرعباس و پاالیش نفت تهران به 
ترتیب با ۳۶، ۲۴ و ۱۸ واحد تأثیر مثبت 
بیش��ترین نقش افزاینده را روی دماسنج 
بازار سهام بر جای گذاشتند، اما در طرف 
مقاب��ل آس��ان پرداخت پرش��ین، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس و به پرداخت ملت 
س��عی کردند ش��اخص کل را به س��مت 
پایین هدایت کنند. روز دوشنبه آیفکس 
نی��ز با رش��د ۷.۱ واحدی روبه رو ش��د و 
به رق��م ۹۲۱.۹ رس��ید. ارزش معامالت 
فرابورس ایران رق��م ۱۶۳میلیارد تومان 
را تجرب��ه کرد و حج��م معامالت به رقم 
۱۹۷میلیون س��هم و اوراق مالی رس��ید. 
از جمله نماده��ای تأثیرگذار در آیفکس 
پتروش��یمی زاگرس، تولید برق عسلویه 

مپنا و فوالد هرمزگان جنوب بودند. 

عوامل روند منفی گروه رایانه
در س��ومین روز معامالت بورس اوراق 

به��ادار در این هفت��ه نمادهایی در گروه 
رایان��ه و فعالیت ه��ای وابس��ته ب��ه آن 
بیش��ترین تأثیر کاهنده را روی دماسنج 
بازار س��هام بر ج��ای گذاش��تند، اما در 
طرف مقابل خودرویی ها، فلزات اساس��ی 
 و نفتی ها نسبت به روزهای گذشته روند 
از  کردن��د.  تجرب��ه  را  رش��دی  ب��ه  رو 
جمل��ه عوامل رون��د منفی گ��روه رایانه 
ب��ه  می ت��وان  وابس��ته  فعالیت ه��ای  و 
ش��نیده های مرب��وط به کاه��ش کارمزد 
تراکنش ها اش��اره کرد که ش��رکت هایی 
همچون به پرداخت، آپ، رکیش و رتاپ 
را تح��ت تأثیر ق��رار داد. ای��ن در حالی 
اس��ت که این گ��روه جزو مس��تعدترین 
صنعت ها برای رش��د در سال ۱۳۹۶ بود. 
روز دوشنبه در گروه فرآورده های نفتی، 
اما عمده س��هم ها حدود یک درصد رشد 
کردن��د و تع��دادی نیز با روند کاهش��ی 
در قیم��ت پایانی همراه بودن��د. در این 
گروه ۱۶میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش 
از ۵میلی��ارد تومان مورد دادوس��تد قرار 
گرف��ت. در گروه خودرو نی��ز ۹۳میلیون 
س��هم به ارزش حدود ۱۰میلیارد تومان 
در ۹هزار و ۶۴ نوبت دادوس��تد ش��د. در 
این گ��روه عمده نمادها ح��دود یک الی 
دو درصد رش��د کردند و تع��دادی نیز با 
کاهش قیمت پایانی مواجه شدند. با این 
حال همچنان سایه منفی سخنان ترامپ 
در م��ورد برجام و اقدام ه��ای پیش بینی 

نش��ده وی روی معام��الت بازار س��هام 
س��نگینی می کند و موجب کاهش حجم 
معامالت شده است. هر چند سردرگمی 
و س��کون حقوقی ه��ا در ب��ازار س��هام، 
اصلی تری��ن عامل رکود این روزهای بازار 

سهام عنوان می شود. 

آسیا سیر ارس 1200 ریال قیمت 
خورد

میانه هفته معامالتی ج��اری فرابورس 
ایران میزبان پنجمی��ن عرضه اولیه خود 
از ابتدای امس��ال ق��رار گرفت که طی آن 
۱۰درصد از س��هام ش��رکت آس��یا س��یر 
ارس به روش ثبت س��فارش به روی تابلو 
معام��الت رفت و هر س��هم این ش��رکت 
۱۲۰۰ ریال کش��ف قیمت ش��د. شرکت 
آسیا سیر ارس با نماد معامالتی  »حآسا« 
اواخر اردیبهش��ت ماه سال جاری در گروه 
حمل ونق��ل، انب��ارداری و ارتباطات درج 
ش��ده و دارای ۸۰۰میلیون س��هم اس��ت 
که روز دوش��نبه ۱۷ مهرماه ۱۰درصد از 
آن مع��ادل ۸۰میلیون س��هم عرضه اولیه 
ش��د. درحالی که دامنه قیمتی این عرضه 
در روش ثبت س��فارش از مبلغ یک هزار 
و ۱۵۰ ت��ا یک ه��زار و ۲۰۰ ریال تعیین 
شده و تعداد سهام قابل خریداری توسط 
هر ش��خص حقیقی و حقوقی نیز حداکثر 
۸۵۰ سهم در نظر گرفته شده بود، اما در 
پی استقبال چشمگیر متقاضیان و حضور 

۱۲۶هزار و ۵۰۰ خری��دار، این عرضه در 
سقف دامنه قیمتی به فروش رسید و به هر 
کد معامالتی ۶۳۲ س��هم تخصیص یافت. 
این شرکت که در زمینه حمل ونقل ریلی، 
بارگیری، تولید، خریدوفروش، نگه داری و 
تعمیرات واگن، تأمین تجهیزات مورد نیاز 
راه آهن و صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز مرتبط با فعالیت ش��رکت به فعالیت 
مشغول اس��ت، برای سال مالی منتهی به 
۲۹ اس��فندماه ۹۶ س��ود هر سهم را پس 
از کس��ر مالیات ۷۸ ریال پیش بینی کرده 
است که از این میزان در گزارش سه ماهه 
فص��ل بهار ۱۵ ریال مع��ادل ۱۹درصد از 
ای��ن رقم را پوش��ش داده اس��ت. مهران 
برومند، مدیرعامل ش��رکت آس��یا س��یر 
ارس در بیس��ت و نهمین نشس��ت خبری 
ی��ک دیدار، یک عرضه با اش��اره به اینکه 
ش��رکت در بین ۲۸ ش��رکت حمل ونقل 
باری در کش��ور، رتبه چهارم را در زمینه 
می��زان ح��ق دسترس��ی که ب��ه راه آهن 
پرداخ��ت می کند، داراس��ت اع��الم کرده 
که ۳۳درصد حمل ونقل های شرکت آسیا 
س��یر ارس به محصوالت ف��والد مبارکه، 
۳۳درصد به ف��والد هرمزگان و ۳۳درصد 
نیز به محصوالت مس سرچش��مه و دیگر 
ش��رکت ها اختص��اص دارد و واگن ه��ای 
»حآسا« عمدتا ساخت روس��یه، اوکراین 
و ایران بوده و بخش��ی از این واگن ها نیز 

توسط کشور هند ساخته شده اند. 

گروه رایانه در فاز منفی قرار گرفت

خودرویی ها و نفتی ها شاخص کل را مثبت کردند

اظهارات��ی ک��ه مقام��ات آمریکای��ی 
طی روزهای اخی��ر در خصوص برجام 
داش��ته اند، باعث ش��د تا س��هامداران 
ریس��ک گریز اقدام به فروش سهم های 
خود کنند. در این خصوص الزم اس��ت 
با نگاهی به ادوار گذش��ته این مس��ئله 
بررس��ی ش��ود؛ دوره هایی که خبرهای 
هس��ته ای بیش��ترین اث��ر را ب��ر روند 
بورس تهران داش��تند. بسیاری از افت 
و خیزه��ای ش��اخص کل در دوره��ای 
مختلف مذاکرات هسته ای، تحت تأثیر 

هیجانات آنی در رفتار سهامداران بوده 
است. با نگاهی دقیق تر می توان دریافت 
چه خبرهای خوب، چه خبرهای بد طی 
س��ال های اخیر تأثیری بر روند تحلیلی 
و بنیادی ش��رکت ها نداشته است. افت 
ش��اخص طی روزهای اخیر را می توان 
در قالب برجس��ته ش��دن ریسک های 
سیاس��ی )اعم از داخل��ی و بین المللی( 
در نظر مش��ارکت کنندگان بازار س��هام 
تحلی��ل ک��رد. ریس��ک های سیاس��ی 
حداق��ل با اثرگ��ذاری روی ن��رخ بازده 
مورد انتظار، ورود مناب��ع مالی به بازار 
را س��خت و خروج مش��ارکت کنندگان 
را تس��هیل می کند. طی روزهای اخیر 
مرتبا از خروج آمریکا از برجام س��خن 

به میان آمده است. برجام به عنوان یک 
معاه��ده بین المللی یک��ی از مهم ترین 
محرک های اقتصاد کش��ور و بازار سهام 
طی سال های اخیر بوده است. در همین 
خصوص به نظر می رس��د خروج آمریکا 
از برجام با فرض تعهد سایر کشورها به 
آن، اثر قابل مالحظه ای بر بازار س��هام 
نداش��ته باش��د. در جهان ام��روز منابع 
تکنولوژیک و سرمایه به اندازه ای متنوع 
ش��ده است که اثر مس��لط غرب بر این 
منابع تقریبا از میان رفته است. بنابراین 
ب��ا سیاس��ت گذاری صحی��ح می ت��وان 
همچنان پیش��رفت کش��ور و اقتصاد را 
مورد پیگیری ق��رار داد. از طرف دیگر، 
محرک های بنیادی اقتصادی بازار سهام 

در ش��رایط خوبی قرار دارد. قیمت های 
جهان��ی مواد خ��ام در ش��رایط خوبی 
اس��ت و احتم��ال افزای��ش قیمت مواد 
خام بیشتر از احتمال کاهش آن است. 
حتی تثبیت قیمت مواد خام در شرایط 
فعلی، س��ود مناسبی را عاید بسیاری از 
شرکت های بورسی و فرابورسی می کند. 
قیمت ارز در بازار در حال افزایش است 
و این موضوع نیز روی درآمد بس��یاری 
از شرکت های شاخص س��از بازار تأثیر 
مثبت دارد. در ضمن برآورد می شود که 
عملکرد شرکت های بورسی و فرابورسی 
در نیمه اول س��ال جاری بهتر از مدت 

مشابه سال قبل باشد. 
منبع: سنا

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان 
اینکه شوک های قیمتی در نرخ ارز منجر 
ب��ه ناپایداری در اقتصاد می ش��ود، گفت: 
راه اندازی بازار آت��ی ارز و رواج ابزارهای 
پوش��ش ریس��ک در این حوزه می تواند 
بسیاری از بی ثباتی ها و نا اطمینانی های 
اقتص��اد را برطرف کند و کمک ش��ایانی 
به تحقق موضوع یکسان س��ازی نرخ ارز 
داش��ته باش��د. مهدی کارنام��ه حقیقی، 
کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در خصوص 
پیش بینی پذی��ر ک��ردن بازارها به کمک 
ابزارهای مالی گفت: کامال موافق هس��تم 

که پوشش ریسک می تواند بهبود فضای 
تصمیم گی��ری را در بین فع��االن واقعی 
)تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی( 
اقتصاد داش��ته باشد. این کارشناس بازار 
سرمایه گفت: استفاده از ابزارهای پوشش 
ریس��ک می تواند گزینه ای منطقی باشد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ابزارهای پوش��ش 
ریس��ک مانند قراردادهای آتی، س��لف، 
اختیارهای معامل��ه و... می توانند در یک 
بس��تر سازمان یافته راه حل رفع نوسانات 
شدید در اقتصاد ما باشند، گفت: اقتصاد 
ما تجربه اس��تفاده از این ابزارها در چند 

س��ال اخیر را داشته اس��ت و بورس کاال 
به عنوان یک پیشقدم در این عرصه وارد 
ش��ده اس��ت. وی اضافه کرد: با توجه به 
نتای��ج موفقیت آمیز در راه اندازی بس��تر 
ب��ازار ابزارهای پوش��ش ریس��ک به نظر 
می رس��د که اکنون زمان آن فرارس��یده 
است که عمق این بازار افزایش پیدا کند 
و دامنه وس��یعی از کااله��ا و دارایی ها را 
شامل ش��ود. کارنامه حقیقی اظهار کرد: 
گس��ترش و ترویج دانش استفاده از این 
ابزاره��ا یکی از پیش ش��رط های تعمیق 
بازار اس��ت. برای تحقق ای��ن امر به نظر 

می رس��د برگ��زاری جلس��ات آموزش��ی 
حض��وری در می��ان فع��االن اقتصادی و 
آگاه س��اختن آنها به چگونگی اس��تفاده 
ابزاره��ای پوش��ش ریس��ک ضروری  از 
اس��ت. وی افزود: راه اندازی بازار آتی ارز 
و رواج ابزارهای پوش��ش ریسک در این 
ح��وزه می توان��د بس��یاری از بی ثباتی ها 
و ن��ا اطمینانی ه��ای اقتص��اد را برطرف 
کند و کمک ش��ایانی ب��ه تحقق موضوع 
یکسان س��ازی نرخ ارز داشته باشد. بدین 
جه��ت اولوی��ت توس��عه بازاره��ای آتی 

می تواند به بازار ارز اختصاص یابد. 

اثر کمرنگ تهدید برجام در بازارهای داخلی

یک کارشناس بازار سرمایه برای پیش بینی پذیر کردن بازارها پیشنهاد کرد

راه اندازی بازار آتی ارز و رواج ابزارهای پوشش ریسک در بورس کاال

خبر

از نظر تعداد سهامدار، بزرگ ترین 
شرکت های بورسی و فرابورسی 

معرفی شدند
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )س��مات(، اس��امی بزرگ ترین شرکت های بورسی 
و فرابورس��ی را از نظر تعداد س��هامدار در پایان شهریور 
سال ۹۶ معرفی کرد. سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 
ب��ا ۲۳۹ هزار و ۷۷۶ س��هامدار در پایان ش��هریور ۹۶ در 
صدر بزرگ ترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار 
ایستاد و ایران خودرو با ۱۴۴هزار و ۱۷۶ سهامدار و توسعه 
معادن روی ایران با ۱۲۳هزار و۴۷۴ سهامدار در رتبه های 
دوم و سوم قرار دارند. همچنین شرکت های سرمایه گذاری 
نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت، سایپا، شرکت 
داده گستر عصر نوین، بانک انصار، توسعه صنایع بهشهر 
و س��رمایه گذاری گروه توسعه ملی در مکان های سوم تا 
دهم بزرگ ترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار 
هس��تند. براس��اس این گزارش، مؤسس��ه اعتباری کوثر 
مرکزی با ۴۸۳هزار و ۵۴۳ س��هامدار در صدر بزرگ ترین 
شرکت های فرابورس��ی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و 
بانک س��رمایه با ۳۰۲هزار و ۷۹۲ سهامدار و بانک دی با 
۱۸۱ هزار و ۵۸ س��هامدار در رده های بعدی قرار گرفتند. 
بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، س��رمایه گذاری توسعه و 
عمران استان کرمان، سرمایه گذاری کشاورزی ایران، بانک 
حکمت ایرانیان، صنایع پتروشیمی زنجان و پتروشیمی 
گلستان نیز در مکان های س��وم تا دهم فهرست برترین 
ش��رکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند. 
این تعداد س��هامدار بورس��ی و فرابورس��ی بدون در نظر 

گرفتن سهام وثیقه گروهی  )کارکنان( است. 

عرضه انواع ورق های فوالدی در 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران، 
روز دوشنبه ۱۷ مهر ماه، میزبان عرضه ۳ هزار و ۳۰۰ 
  C و ۳ ه��زار و ۳۰۰ ت��ن ورق گرم B ت��ن ورق گ��رم 
۵۰۰ تن ورق گالوانیزه، ۲۰۰ تن ورق قلع اندود و ۵۰۰ 
تن ورق س��رد B بود. در این روز ۱۰۰ تن شمش روی 
صانع روی زنجان و ۱۰ کیلوگرم شمش طالی معدن 
زرشوران نیز در این تاالر عرضه شد. تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران نیز عرضه ۶۰ 
هزار و ۷۰۶ تن قیر، مواد پلیمری، وکیوم باتوم، اسالک 
واکس و روغن پایه را تجربه کرد. تاالر صادراتی بورس 
کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۳هزار و ۱۹۸ 
تن قیر و عایق رطوبتی بود. عاله براین یک هزار و ۲۲۵ 
تن ش��کر، یک هزار تن کنجاله سویا، ۲۵ هزار و ۷۵۰ 
تن گندم و ۵۷ هزار قطعه جوجه یک روزه نیز در تاالر 

محصوالت کشاورزی عرضه شد. 

تنش های آمریکا و ترکیه باال 
گرفت، شاخص استانبول پایین آمد

کشمکش های سیاس��ی میان ترکیه و آمریکا موجب 
افت ش��دید لیر ترکیه در معامالت نخس��تین روز هفته 
شد. سفارت ترکیه در آمریکا در اقدامی صبحگاهی، تمام 
خدمات صدور روادید را برای اتباع آمریکایی جهت سفر 
به ترکیه لغو کرد. این در حالی است که سفارت آمریکا 
در ترکیه، روز یکش��نبه به دلیل نگرانی از کاهش سطح 
امنیت سفارتخانه خود در آنکارا، بخشی از فرآیند صدور 
ویزا در ترکیه را متوقف کرده بود. این اعتراض س��فارت 
آمریکا در پی اقدام دس��تگاه قضایی ترکیه در بازداشت 
یکی از کارمندان سرکنسولگری واشنگتن در استانبول به 
جرم جاسوسی و ارتباط با تشکیالت فتح اهلل گولن مطرح 
شده است. بر این اس��اس، قیمت لیر ترکیه با افت ۲.۵ 
درصدی همراه ش��د، درحالی که ش��اخص ۱۰۰ شرکت 
برتر موجود در بورس اس��تانبول نی��ز افت ۳.۹ درصدی 
را به ثبت رس��اند. در بورس استانبول، افت قیمت سهام 
سه صنعت نسبت به دیگر صنایع سنگین تر بود. در این 
می��ان، صنعت بانکداری، توریس��م و خدمات مالی افت 
بیشتری را نسبت به دیگر صنایع متحمل شدند. قیمت 
س��هام هلدینگ مالی ایهالس با کاهش ۰.۰۷ درصدی 
روبه رو شد. هلدینگ ایهالس یک شرکت چند رشته ای 
در ترکیه است که در زمینه خدمات مالی و بیمه، تولید 
سیمان، انرژی، رسانه های گروهی و خرده فروشی فعالیت 
می کند. در این میان، قیمت سهام هلدینگ آالرکو که در 
زمینه امالک و مستغالت، گردشگری، تولید و توزیع برق 

فعالیت می کند با افت ۰.۳ درصدی همراه شد. 

افزایش 1743 درصدی 
پیش بینی های رهشاد سپاهان

شرکت رهشاد سپاهان اطالعات و صورت های مالی 
میاندوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۶ را 
حسابرسی نشده و با سرمایه ۱۵ میلیارد ریال منتشر 
کرد. شرکت رهشاد سپاهان در دوره شش ماهه نخست 
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۶ مبلغ ۳ میلیارد 
و ۸۷۷ میلیون ریال س��ود خالص کسب کرد و بر این 
اس��اس مبلغ ۲۵۸ ریال س��ود به ازای هر س��هم کنار 
گذاش��ت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل 

معادل ۱۷۴۳ درصد افزایش یافت.

دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
آهنگ��ری تراکتورس��ازی ایران در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که نورد 

آلومینیوم در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۳,۶۲۶۴.۸خاهن

۱,۳۱۸۴,۶۹فنوال

۸,۱۶۴۴,۵۷رتکو

۱۳,۰۰۷۴,۴۷فرآور

۴,۵۴۰۴,۳۲شلعاب
۳,۳۴۵۴,۱۷غشان
۱۵,۲۴۵۴,۰۹کبافق

 بیشترین درصد کاهش
ب��ه پرداخت ملت صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش ش��د. حمل و نقل بی��ن المللی خلیج فارس در رده 
دوم این گروه ایس��تاد. تولیدی کاشی تکسرام هم در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.۸۷(۱۸,۲۴۰پرداخت
)۴,۷۶(۴,۱۲۱حفارس

)۴,۷۵(۲,۳۴۴کترام

)۴,۶۲(۶,۶۴۴قنقش

)۴,۵۹(۳,۵۰۹غنوش
)۴,۳۳(۲,۲۳۱وساخت

)۴,۳۲(۱۳,۱۸۳آپ

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. داده 
گستر عصر نوین در رده دوم این گروه ایستاد. پارس خودرو 

هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۲۹.۴۷۸ ۱۰۸۱خساپا

۲۸,۱۹۸ ۴۵۴۰هاي وب
۱۴,۸۵۲ ۸۰۸خپارس
۱۲,۸۱۷ ۲۶۸۲چدن

۱۲,۳۸۰ ۲۱۵پردیسح
۱۰,۴۹۲ ۱۹۱۴فوالد
۱۰,۴۸۵ ۷۲۱خکاوه

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را آسان پرداخت 
پرش��ین به خود اختصاص داد. داده گستر عصر نوین رتبه 
دوم را به دست آورد. به پرداخت ملت هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
۱۳۴.۲۶۶ ۱۳۱۸۳آپ

۱۲۸,۰۱۱ ۴۵۴۰هاي وب
۸۴,۷۴۵ ۱۸۲۴۰پرداخت
۳۴,۳۷۹ ۲۶۸۲چدن
۳۱,۸۶۸ ۱۰۸۱خساپا
۲۰,۰۸۳ ۱۹۱۴فوالد
۱۹,۸۲۲ ۲۵۴۰کسرا

بیشترین سهام معامله شده
داده گستر عصر نوین در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که تولیدی چدن سازان در 

این گروه دوم شد و سایپا در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۴۵۴۰۷۸۰۲های وب

۲۶۸۲۳۸۸۲چدن
۱۰۸۱۲۵۳۰خساپا
۱۳۱۸۳۲۳۶۷آپ

۱۸۲۴۰۱۶۳۶پرداخت
۲۵۴۰۱۱۷۵کسرا

۸۰۸۱۰۳۹خپارس

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان به دست آورد. داروسازی 

زاگرس فارمد پارس در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۵۰۱۳۱۰۰۳وآذر
۴۹۳۱۹۸۶ددام
۱۴۶۱۷۳۰کساپا
۳۱۹۹۶۴۰کحافظ
۱۲۷۲۶۳۶خکمک
۲۴۵۹۶۱۵خمحور
۲۰۳۶۵۰۹شپارس

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. 

سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۳۷۱۲۱.۷۶کگاز
۸۱۳۲.۱۷وخارزم
۱۵۰۵۲.۷۹واعتبار

۱۴۷۸۳.۲۸ما
۱۸۱۹۳.۵۰وبانک
۱۰۶۲۳.۵۲وصنا

۱۱۷۸۳.۵۳پردیس

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

ولی نادی قمی
مدیرعامل تأمین سرمایه نوین
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بهبود و توسعه همکاری های 
بین المللی یکی از ماموریت های 
در  ک��ه  اس��ت  هش��ت گانه ای 
حکمی از س��وی رئیس جمهور 
به وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات دول��ت دوازدهم ابالغ 

شده است. 
در این میان نگاهی به حوزه 
اطالعات  فن��اوری  و  ارتباطات 
نش��ان می دهد بخش اینترنت 
و به وی��ژه توزی��ع پهن��ای باند 
ب��رای  را  ظرفی��ت  بیش��ترین 
منطقه ای  همکاری های  توسعه 
و فرامنطق��ه ای در خ��ود جای 
داده و بای��د به درس��تی از آن 
اس��تفاده کرد، چراکه به کمک 
این سلسله همکاری ها می توان 
عالوه بر توس��عه و تقویت بازار 
داخلی، اعتماد سایر کشورهای 
جهان را به توانمندی های بومی 
در حوزه فناوری اطالعات جلب 

کرد. 
 »بهبود و توسعه همکاری های 
بین المللی با شرکت های پیشرو 
خارج��ی و ال��زام ش��رکت های 
خارج��ی فع��ال در کش��ور به 
و  ن��وآوری  مراک��ز  راه ان��دازی 
تعری��ف پروژه ه��ای تحقی��ق و 
توس��عه در کش��ور« هشتمین 
بند از ماموریت های محول شده 

ب��ه  رئیس جمه��ور  س��وی  از 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزی��ر 
دوازده��م  دول��ت  اطالع��ات 
به ش��مار می آید؛ ماموریتی که 
وزیر  به عن��وان  آذری جهرم��ی 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
دول��ت دوازدهم موظف اس��ت 
در ط��ول دو م��اه برنامه های��ی 
برای اجرای آن ارائه دهد. بحث 
توسعه همکاری های بین المللی 
سال هاست که از سوی متولیان 
دولتی ح��وزه فناوری اطالعات 
ای��ران دنب��ال می ش��ود. پیش 
از ای��ن محمود واعظ��ی، وزیر 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
ای��ران در دولت یازدهم در این 
زمینه اظهار کرده بود: سیاست 
و  تس��هیل  اس��تقبال،  ای��ران 
تشویق همکاری های بین المللی 
در هم��ه حوزه ه��ای مرتبط با 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
اس��ت و ما معتقد هستیم تنها 
با همکاری و تش��ریک مساعی 
می توانیم دنی��ا را نه فقط برای 
خود، بلکه برای نسل های آینده 
نیز ب��ه  جایگاهی بهت��ر تبدیل 
کنی��م. بای��د توجه داش��ت که 
با ش��رکای خارجی  هم��کاری 
به منظور توسعه فناوری ها، یکی 
از ستون های اصلی سیاست ما 

اس��ت و ما ای��ن فعالیت ها را با 
اولویت دهی به معامالت خود، با 
کسانی که به این فراخوان پاسخ 
مثبت دهند، ادامه می دهیم. در 
ای��ن دیدگاه ه��ای مثبت  کنار 
مس��ئوالن دولت��ی به توس��عه 
به  نگاهی  بین الملل��ی،  رواب��ط 
در  ایران  اس��تراتژیک  موقعیت 
منطقه نیز نش��ان می دهد فضا 
برای همکاری ه��ای بین المللی 
به ط��ور کام��ل فراه��م  ش��ده 
ایران به دلیل موقعیت  اس��ت. 
اس��تراتژیک خ��ود در منطقه و 
افزایش ظرفی��ت انتقال پهنای 
بان��د عبوری این فرصت را دارد 
که به نقطه ترانزیتی بین المللی 
میان ش��رق و غرب تبدیل شود 
و از این راه عالوه بر تبدیل شدن 
به هاب عبوری منطقه، یکی از 
درآمدزایی  فرصت های  بهترین 
را به دس��ت آورد. ای��ن موضوع 
ابعاد داخلی نی��ز تأثیرگذار  در 
اس��ت و عالوه  بر افزایش تعداد 
کارب��ران اینترن��ت، باعث رونق 
مبتن��ی  ب��ر  کس��ب وکارهای 

اینترنت خواهد شد. 
 

همکاری ها فرامرزی است
محمودرض��ا خادم��ی، عضو 
کمیس��یون اینترن��ت و انتقال 

داده های س��ازمان نظام صنفی 
رایانه ای ته��ران، مؤثرترین نوع 
حوزه  بین المللی  همکاری های 
ارتباط��ات را ب��ه بح��ث توزیع 

پهنای باند مرتبط می داند. 
وی در ای��ن زمینه می گوید: 
موقعی��ت  دلی��ل  ب��ه  ای��ران 
جغرافیای��ی خ��ود در منطقه، 
ب��رای  زی��ادی  فرصت ه��ای 
بین الملل��ی  همکاری ه��ای 
پی��ش رو دارد و می توان��د ب��ه 
درآمدزایی زیادی از این مسیر 
دس��ت یاب��د. البت��ه مذاکره و 
اپراتوره��ای  ک��ردن  متقاع��د 
بزرگ برای همکاری و توس��عه 
آن برعه��ده مس��ئوالن دولتی 
است، بااین حال بخش خصوصی 
و به ویژه اپراتورهای داخلی نیز 
در این زمینه دست به اقدامات 

زیادی زده اند. 
وی در ادامه س��خنان خود از 
نوع همکاری اپراتورهای داخلی 
ب��ا اپراتورهای خارجی س��خن 
می گوی��د و می افزاید: در حوزه 
توزیع پهنای باند، درحال حاضر 
هم��کاری اپراتورها با ش��رکای 
خارجی در بی��رون از مرزهای 
کشور و به نوعی فرامرزی است. 
به عبارت دیگر وقتی پای توزیع 
پهنای بان��د اینترنت در داخل 

کش��ور به میان می آید، شاهد 
آن هس��تیم که توزی��ع پهنای 
باند در انحصار دولت باقی مانده 

است. 
ب��ر همین اس��اس ب��ه نظر 
همکاری ه��ای  می رس��د 
بین الملل��ی اپراتورها نمی تواند 
اثرگ��ذاری چندان��ی در ن��رخ 
تمام شده اینترنت داشته باشد. 
س��خنان  پایان  در  خادم��ی 
خود ضمن اش��اره ب��ه راه حل 
اثرگ��ذاری اپراتوره��ای داخلی 
در بحث کاهش نرخ دسترسی 
ب��ه اینترنت می گوی��د: به نظر 
می رس��د راه حل این مش��کل، 
برداشته ش��دن انحصار دولتی 
توزیع پهنای باند و مش��ارکت 
حوزه  این  در  بخش خصوص��ی 
اس��ت. در این میان اپراتورهای 
خارجی هم می توانند در نقش 
سرمایه گذار وارد عمل شوند و 
با حمایت از اپراتورهای داخلی 
و  تجاری  نماینده های  به عنوان 
عملیاتی خود، ه��م در رقابتی 
ش��دن توزیع پهنای باند نقش 
ایفا کنند و هم در نقش همکار 
و ش��ریک بین المللی ایران در 
ح��وزه ارتباطات ظاهر ش��وند 
و س��همی از ب��ازار داخل��ی را 

به دست بیاورند. 

گلکسی Note8 در ایران رونمایی شد

ستاره ای جدید در کهکشان بی مرز سامسونگ

اینترنت،روزنهامیدبرایافزایشهمکاریهایبینالمللی
اخبار

درخواست مجدد برای فیلتر »ویز«
دبی��ر کارگروه تعیین مصادی��ق محتوای مجرمانه 

گفت: برای فیلتر »ویز« درخواست مجدد دادیم. 
به گ��زارش مهر، عبدالصمد خرم آب��ادی در جمع 
خبرنگاران درباره همکاری با وزیر ارتباطات جدید و 
موضوع مدیریت فضای مجازی گفت: نامه های سابق 
که برای وزیر سابق ارسال شده بود برای وزیر جدید 
ارتباطات ارسال شد و خواستیم تا زمینه مدیریت ما 
ب��ر فضای مجازی خصوصا تلگ��رام را فراهم کند اما 

عمال تغییر جدیدی اتفاق نیفتاده است. 
خرم آب��ادی درب��اره رف��ع فیلتر از وی��ز نیز گفت: 
نرم اف��زار وی��ز رف��ع فیلتر ش��ده اس��ت و از وزارت 
ارتباطات و ش��رکت زیرس��اخت خواستیم تا ترتیبی 
بدهد مجدد فیلتر ش��ود. ی��ک تیمی هم برای فیلتر 
ک��ردن آن گذاش��تند زی��را ویز از زیرس��اخت هایی 

استفاده می کند که متوقف کردنش زمانبر است. 
وی درب��اره افزایش جرائم در فض��ای مجازی نیز 
گفت: هرچه اس��تفاده مردم از فضای مجازی بیشتر 
بش��ود افرادی هم که سوء اس��تفاده می کنند بیشتر 
می ش��وند. به تناس��ب اس��تفاده بیش��تری که شده 
کس��انی که سوء اس��تفاده می کنند زیاد شده و آمار 

جرائم هم بیشتر شده است. 
دبی��ر کارگروه تعیین مصادی��ق محتوای مجرمانه 
درب��اره اینک��ه قب��ال گفته بودی��د ی��ک نظارتی بر 
س��رورها داریم آیا االن نظارتی داریم یا خیر، گفت: 
از نظر فنی خیر نظارتی نداریم اما از نظر مهندس��ی 
اجتماعی یک نظارت خوبی داریم. ما از مجموعه های 
دس��ت ا  ندرکار می خواهیم که زمینه مدیریت فنی را 
ایجاد کنند زیرا نداش��تن مدیریت فنی هزینه کار ما 

را باال می برد. 

 مذاکره توییتری
وزیر ارتباطات و مدیر تلگرام

مباحثه مقامات ایرانی و موس��س تلگرام در توییتر 
ی��ک بار دیگر ب��اال گرفته و وزیر ارتباط��ات ایران و 
پ��اول دوروف این بار به طور مس��تقیم با یکدیگر به 
تب��ادل نظر پرداخته ان��د. مباحثه مقام��ات ایرانی و 
موس��س تلگرام در توییتر یک ب��ار دیگر باال گرفته 
و وزی��ر ارتباطات ایران و پاول دوروف این بار به طور 

مستقیم با یکدیگر به تبادل نظر پرداخته اند. 
به گ��زارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات روز گذش��ته در توییتی 
خطاب به موس��س تلگرام نوش��ت: ما از جریان آزاد 
اطالعات حمایت می کنیم، اما نفرت پراکنی و انتشار 
اطالعات غلط در فضای مجازی را محکوم می کنیم. 
 پاول دوروف موس��س، تلگرام نیز در پاسخ وی 
نوش��ت: قواعد تلگرام خش��ونت پراکنی و اظهارات 
نفرت پراک��ن را ممنوع می کند، م��ا برای گزارش 
محت��وای عمومی ک��ه ناقض این قانون اس��ت به 
گزارش کاربران مان تکیه می کنیم.  قبال و پس از 
اینکه تلگرام دسترسی کاربران ایرانی به گروه های 
بین المللی را به بهانه مقابله با اس��پم ها در تلگرام 
مح��دود ک��رده ب��ود، آذری جهرم��ی ب��ا توییتی 
اعتراضی خطاب ب��ه پاول دوروف گفته بود که به 
جای محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی، بهتر 
اس��ت راهکاری دیگر برای مقابله پیدا کنید. پاول 
دوروف هم به توییت وزیر ارتباطات پاس��خ داده و 
گفت��ه بود تا پایان اکتبر )9 آبان( مس��ئله را حل 
خواهد کرد.  پاول دوروف، مدیر تلگرام  س��پس در 
توییترش خطاب به آذری جهرمی نوش��ت: ممنون 
بابت بازخورد، ما قابلیت گروه های عمومی را برای 
ایرانی��ان، به محض حل مش��کالت فنی در اکتبر 

)آبان ماه( فعال می کنیم. 

نسخه جدید مرورگر مایکروسافت 
اج عرضه شد

نسخه جدید مرورگر اینترنتی مایکروسافت اج که از 
 iOS گوشی های هوشمند با سیس��تم عامل اندروید و
پش��تیبانی می کند، توسط ش��رکت مایکروسافت برای 
کارب��ران و عالقه مندان عرضه ش��ده اس��ت. به گزارش 
ایس��نا، به نقل از اسین ایج، ش��رکت مایکروسافت که 
مدتهاست که در بازار گوشی های هوشمند نوآوری خاص 
و جدیدی نداشته و درواقع از صنعت گوشی های همراه 
خارج شده اس��ت، هم اکنون قصد دارد از طریق عرضه 
و معرفی مرورگر اینترنتی خ��ود در بازار حضور پررنگ 
و قدرتمندانه ای داشته باشد. بدین ترتیب مایکروسافت 
تعداد زیادی از برنامه های کاربردی خود را با گوشی های 
هوشمند سازگار کرده است که می توان به مایکروسافت 
ورد، پاورپوینت، اکس��ل، ایکس باکس و کورتانا اش��اره 
 )Microsoft Edge( کرد. مرورگر مایکروس��افت اج
فعال به صورت آزمایش��ی برای گوش��ی های هوش��مند 
آیفون عرضه ش��ده و قرار است ظرف چند هفته آینده 
برای گوش��ی های اندرویدی نیز در دسترس قرار بگیرد. 
یکی از قابلیت های جالب نس��خه گوشی همراه مرورگر 
اج، امکان همگام س��ازی آن با رایانه های شخصی است. 
بنابراین کاربران در صورت مراجعه و مطالعه مطلبی در 
مرورگر مایکروسافت اج در گوشی همراه خود، می توانند 
آن مطلب را بعدا در همین مرورگر در رایانه شخصی خود 
دنبال و مطالعه کنند. الزم به ذکر است که مرورگر مذکور 
باید در ویندوز 10 رایانه نصب ش��ده باشد تا بتوان ادامه 

مطلب را در رایانه شخصی دنبال کرد. 

اخبار

جنگ وایبر با تلگرام
نس��خه  ب��ه  جدی��دی  قابلیت ه��ای  هم اکن��ون 
به روزرسانی شده اپلیکیش��ن پیام رسان وایبر اضافه 
ش��ده و بدی��ن ترتی��ب، وایبر ی��ک پله ب��ه تلگرام 

نزدیک تر شده است. 
وب س��ایت  از  نق��ل  ب��ه  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
phonearena، یک��ی از ای��ن قابلیت ه��ای جدید 
نس��خه به روزرسانی ش��ده وایبر، قابلیت پین کردن 
)Pin( برخ��ی پیام هاس��ت. این ویژگ��ی به کاربران 
اجازه می دهد بتوانند پیام های مورد نظر خود را پین 
کنند و بدین وس��یله توجه سایر مخاطبان و اعضای 

گروه را به پیام مورد نظر جلب کنند. 
البت��ه ای��ن ویژگ��ی جدی��د مدت هاس��ت که در 
پیام رسان محبوب و روسی تلگرام وجود داشته است 
و از زمان معرفی آن تاکنون، کاربران تلگرامی از این 
قابلیت اس��تقبال بی نظیری کرده اند. بنابراین انتظار 
می رود برای آن دس��ته از کاربران��ی که همچنان از 
وایبر برای انتقال اطالعات و ارس��ال پیام اس��تفاده 
می کنند، این قابلیت می تواند بسیار مفید و کاربردی 

باشد. 
یک��ی دیگر از ای��ن ویژگی های جدید در نس��خه 
جدی��د وایب��ر، اضاف��ه ش��دن قابلیت پاس��خ دادن 
)reply( به ی��ک پیام خاص اس��ت. البته در اینجا 
نیز بای��د گفت این قابلیت هم در نس��خه های قبلی 
تلگرام معرفی شده بوده و برای کاربران بسیاری قابل 

استفاده بوده است. 
با ویژگی های جدیدی که به نس��خه به روزرسانی 
ش��ده پیام رس��ان وایبر افزوده شده اس��ت، می توان 
نتیجه گرفت وایبر هم اکنون ش��باهت بسیار زیادی 
با پیام رس��ان تلگرام پیدا کرده است. به گفته برخی 
کارشناس��ان، برآورد می ش��ود وایبر ب��ا هدف جذب 
طرف��داران و کاربرانی که از وایبر به تلگرام مهاجرت 
کردند و هم اکنون بیشتر از تلگرام استفاده می کنند، 
این قابلیت های جدید را به اپلیکیش��ن پیام رس��ان 

خود معرفی و اضافه کرده است. 

عالقه مندی تولیدکنندگان 
موبایل های اندرویدی به استفاده از 

سنسور تشخیص چهره
براس��اس تحقیقات موسس��ه امنیتی »KGI«  از 
زمان معرفی دوربی��ن »TrueDepth«  و فناوری 
Face ID  در آیف��ون اک��س، می��زان مطالع��ات 
تولیدکننده های معتبر موبایل روی فناوری تشخیص 

چهره سه برابر شده است. 
این تحقیق که توس��ط »مینگ-چی کو« تحلیلگر 
مشهور اپل صورت گرفته، نشان می دهد که استفاده 
اپل از سنسور سه بعدی مبتنی بر دوربین باعث شده 
کاربران به حس��گر اثر انگش��ت زی��ر صفحه نمایش 

تمایل کمتری نشان دهند. 
در حال حاضر ش��رکت های کوال��کام - هایمکس، 
»Orbbec«، و »Mantis Vision«  در زمین��ه 
توسعه فناوری تشخیص چهره سه بعدی پس از اپل 
قرار دارند. به گفته مینگ – چی کو، کوالکام دو سال 
پس از اپ��ل تحقیقات خود روی این پ��روژه را آغاز 

کرده است. 
این تحلیلگر برجس��ته عقیده دارد تا دو یا س��ال 
دیگ��ر تولید اس��مارت فون های اندروی��دی مجهز به 
سنس��ور س��ه بعدی تش��خیص چهره از موبایل های 

دارای حسگر اثر انگشت پیشی خواهد گرفت. 
دلیل این مس��ئله س��ازگاری سنس��ور س��ه بعدی 
 ب��ا نمایش��گرهای LCD و منحص��ر بودن اس��کنر 
اثر انگش��ت ب��ه نمایش��گرهای OLED اس��ت. از 
 OLED طرف دیگر س��لطه سامسونگ بر پنل های
پیشرفته باعث می شود شرکت های دیگر استفاده از 

پنل های LCD ارزان تر را ترجیح دهند. 
چی کو تاکید می کند که پیاده س��ازی سیس��تمی 
مش��ابه Face ID  و دوربی��ن TrueDepth در 
اس��مارت فون های اندرویدی به حدود دو سال و نیم 

تحقیق و توسعه نیاز دارد. 

ثبت اختراع حسگر اثر انگشت 
روی کیبورد توسط شرکت 

مایکروسافت
 سیس��تم های تش��خیص چهره در سال های اخیر 
حرکت رو به جلویی داشته اند، از جمله آنها می توان 
به دوربین هلو )Hello(  ویندوز مایکروسافت و اپل 
فیس آی دی اش��اره کرد. با وجود این پیش��رفت ها، 
حسگر اثر انگش��ت هنوز قابل اطمینان ترین سیستم 
احراز هویت اس��ت. کاربران برای استفاده از حسگر 
اثر انگشت، باید انگشت خود را در قسمت مشخصی 
ق��رار دهند تا برخ��ورد فیزیکی منجر به باز ش��دن 
گوشی هوشمند ش��ود. برای باز کردن اسمارت فون 
با سیستم تشخیص چهره کافی است موبایل روبه رو 

صورت گرفته شود. 
در تولید حس��گر اثرانگشت، ش��رکت تولیدکننده 
به فضایی برای قرار دادن حس��گر نیاز دارد که طی 
فرآیندهای پیچیده این سیس��تم روی دکمه ای قرار 
داده  ش��ود. »پن��گ فی ل��ی« مهندس س��خت افزار 
آسیایی شرکت مایکروس��افت، حسگر اثر انگشت را 
ب��ا دکمه کیبورد ادغام کرده و حاال به فکر ثبت این 

اختراع است. 

سامس��ونگ  ش��رکت 
الکترونیکس، روز یکشنبه 1۶ 
مهرماه طی مراس��می رسمی 
در پردی��س مل��ت ته��ران از 
Note8جدیدترین  گلکس��ی 
پرچم��دار کهکش��ان خود در 

ایران رونمایی کرد. 
در مراس��می ک��ه مدی��ران 
سامس��ونگ ای��ران و اهال��ی 
از  داش��تند  حض��ور  رس��انه 
Note8ب��رای  گلکس��ی 
ورود ب��ه بازار ای��ران رونمایی 
ش��د. جدیدتری��ن پرچم��دار 
کهکش��ان سامسونگ به زودی 
ب��ا عرض��ه در فروش��گاه های 
معتبر سامسونگ در دسترس 

کاربران ایرانی قرار می گیرد. 
در ابت��دای این مراس��م بام 
سوک هانگ، مدیر سامسونگ 
ب��ا  ای��ران  در  الکترونیک��س 
معرفی Note8 گفت:  »امروز 
هم��ه ما اینجا جمع ش��ده ایم 
تا یک��ی از منحصربه فردترین 
دس��تگاه های ای��ن صنعت را 
ب��ه ش��ما معرفی کنی��م، این 
محصول تنها یک تلفن همراه 
بلکه دستگاهی  جدید نیست، 
است تا خالقیت را در زندگی 

شما بیشتر کند.«
سامس��ونگ  مدی��ر 

ای��ران  در  الکترونیک��س 
ویژگی ه��ای  ب��ه  اش��اره  ب��ا 
 منحصربه فرد سری نوت گفت:

S Pen به عن��وان اب��زاری   «
ش��ناخته ش��ده که به کمک 
آن می ت��وان تص��ورات را وارد 
زندگ��ی واقعی کرد و ش��ما را 
قادر می س��ازد در ه��ر مکانی 
ایده های  کوچک تری��ن  حتی 
تان را هم ثبت کنید. حمایت 
گسترده ش��ما در کنار میراث 
ام��کان  گلکس��ی  قدرتمن��د 
معرف��ی محصول دیگ��ری را 
فراه��م ک��رد که می ت��وان به 
آن اعتم��اد ک��رد و کاره��ای 
بزرگ ت��ری به کمک آن انجام 

داد.«
پرچمدار جدید سامس��ونگ 
با نمایش��گر ۶.۳ اینچی سوپر 
آمولد بدون مرز طراحی شده 
کلیدهای  ب��ا ح��ذف  اس��ت. 
نمایش��گر  فیزیک��ی و حضور 
 ۸۳ از  بی��ش  م��رز،  ب��دون 
درص��د بدنه به صفحه نمایش 
کاربران ت��ا  یافته  اختص��اص 

کارهای��ی  ب��رای   Note8
یادداش��ت برداری،  قبی��ل  از 
طراح��ی و تماش��ای محتوای 
ویدئوی��ی بیش��ترین فض��ا با 
کمترین اس��کرول را داش��ته 

دوگان��ه  دوربی��ن  باش��ند. 
در  بار  نخستین  Note8برای 
با  دنیای گوشی های هوشمند 
جداگانه  اپتیکال  لرزشگیر   دو 
 )Dual OIS( ب��رای هر دو 
لن��ز وای��د و تله عرضه ش��ده 

است. 
در Note8ه��م گوش��ی و 
ه��م S Pen در براب��ر آب و 
گردوغبار مقاوم بوده و تأییدیه 
IP68 دارند. این یعنی در هر 
زم��ان و مکان��ی که ای��ده یا 
فکری ب��ه ذهن تان رس��ید با 
خیالی آسوده می توانید آن را 
 Note8 روی صفحه گوش��ی

خود یادداشت کنید. 
ارشد  مدیر  توسلی،  علیرضا 
موبای��ل سامس��ونگ  بخ��ش 
الکترونیک��س در این مراس��م 
با یادآوری س��رویس خدمات 
پرچمدار  گوش��ی های  وی��ژه 
»ب��رای  گف��ت:   اس  س��ری 
Note8نی��ز ای��ن س��رویس 
ویژه برقرار است. همه کسانی 
ک��ه تا پای��ان آذرماه امس��ال 
ای��ن پرچمدار سامس��ونگ را 
خریداری و س��رویس ویژه را 
فعال کنن��د در ازای پرداخت 
مبلغ��ی محدود از پش��تیبانی 
و  نمای��ش  صفح��ه  وی��ژه 

س��رویس اکس��پرس تا پایان 
تابستان سال 1۳9۷ برخوردار 
می شوند. س��امانه هوشمند ما 
دقت و سالمت این خدمات را 

تضمین می کند.«
توس��لی همچنین در مورد 
گلکس��ی  پیش فروش  ط��رح 
Note8  در ای��ران که از روز 
۲۵ ش��هریورماه آغ��از ش��ده 
ب��ود، گف��ت:  »بالغ ب��ر چند 
هزار درخواس��ت خرید آنالین 
گوشی طی مدت کمتر از یک 
هفته ثبت ش��دند. با توجه به 
رویه های زمانبر واردات کاال ما 
به مشتریان خود قول تحویل 
کاال در هفته سوم مهر را داده 
بودیم و اکنون برای این بخش 
وف��ادار خان��واده سامس��ونگ 
این م��ژده را داریم که تحویل 
سفارشات شان از هفته گذشته 

آغاز شده است.«
ارش��د  مدی��ر  ادام��ه  در 
موبای��ل سامس��ونگ  بخ��ش 
الکترونیک��س ب��ا اش��اره ب��ه 
 VoLTE راه ان��دازی خدمات
روی گوش��ی های نسل جدید 
سامس��ونگ گف��ت:  »در این 
س��رویس، مش��ترک ص��دای 
ب��ا  را  مخاطب��ش  مکالم��ه 
کیفیتی بس��یار باال موسوم به 

کیفیت  HD خواهد ش��نید. 
ب��ه حداکث��ر و قطعی ه��ا به 
حداق��ل می رس��د. این مزیت 
به صدا محدود نیست و شامل 
اینترنت همراه نیز می شود. تا 
قبل از این در هنگام مکالمه، 
اینترنت روی گوش��ی شما به 
جای نس��ل چهارم به 2G یا 
3G تنزل پیدا می کرد. اکنون 
همچنان روی بستر 4G باقی 
خواهی��د ماند. دانلود هم روی 
همین زیرساخت نسل چهارم 
سرعت  یعنی  می ش��ود  انجام 
دریافت را روی موبایل چندین 

برابر می کند.« 
ب��ا وج��ود بزرگ تر ش��دن 
اندازه نمایش��گر گوشی جدید 
خاص  طراح��ی  سامس��ونگ، 
بدنه گوشی باعث شده کاربران 
به راحتی بتوانند آن را در یک 
دست گرفته و با آن کار کنند. 
با توج��ه به کوچک تر ش��دن 
انحن��ای گوش��ه های صفح��ه 
با  مقایسه  Note8در  نمایش 
گلکس��ی S8 و +S8، س��طح 
صاف نمایش��گر افزایش یافته 
اس��ت. به این ترتیب کاربران 
برای نوشتن  بیش��تری  سطح 
یا طراحی ب��ا قلم S Pen در 

اختیار دارند. 
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ص��ادرات  ش��رایطی  در 
رون��دی  داخل��ی  خودروه��ای 
نزولی به خود گرفت��ه که دولت 
امیدوار است با عرضه محصوالت 
پس��ابرجامی، ص��ادرات در حوزه 
صنع��ت خودرو رون��ق پیدا کند. 
تردی��دی وجود ن��دارد که یکی 
از عوام��ل اصلی توس��عه کمی و 
کیفی صنعت خ��ودرو، صادرات 
ق��وی و پای��دار اس��ت و در غیر 
 این صورت، نه می توان به بهبود 
کیف��ی خودروها امیدوار بود و نه 
ف��روش داخلی محص��والت را تا 
ابد تضمین کرد. این در شرایطی 
است که خودروسازی ایران طی 
چند س��ال گذشته روندی نزولی 
در ص��ادرات داش��ته و در ح��ال 
حاضر نی��ز یکی از بدترین دوران 
خود را در این حوزه مهم و حیاتی 

پشت سر می گذارد. 
ب��ه گزارش پ��دال نی��وز، بنابر 
جدیدتری��ن آمارهای اعالمی، در 
پنج ماه ابتدایی امس��ال، از لحاظ 
وزن��ی در مجموع بالغ  ب��ر 3هزار 
تن خودرو به کشورهای مختلف 
ص��ادر ش��ده ک��ه ارزش آن ب��ه 
14میلیون دالر می رس��د؛ با این 
حال مقایس��ه این رق��م با مدت 
مش��ابه سال گذش��ته، از کاهش 
25درص��دی صادرات خ��ودرو از 
نظر وزنی حکایت دارد. همچنین 
از حیث ارزش نیز صادرات خودرو 
از کشور طی بازه زمانی موردنظر، 
کاهش��ی 26درصدی را به خود 
می بیند. از سوی دیگر اما نگاهی 
به آمار صادرات خودرو طی سال 
گذش��ته و در مقایسه با سال 94 
نیز افت را نش��ان می دهد. بر این 
اساس، در مجموع حدود 10هزار 
دستگاه خودرو از کشور طی سال 
گذش��ته صادر شده که نسبت به 

س��ال 94 و ص��ادرات 24 هزار و 
500 دس��تگاهی در آن س��ال، 
شاهد افتی 59درصدی هستیم. 
هرچند پیش بینی ش��ده که طی 
س��ال جاری، صادرات خودرو به 
دو و نیم برابر س��ال 95 برسد، با 
این حال با توجه به اوضاع فعلی، 
بسیار بعید است چنین رقمی در 
حوزه ص��دور خودروهای داخلی 

محقق شود. 
 

چالش های اصلی صادرات 
خودرو 

ریش��ه این ناامیدی از توسعه 
اوال  بای��د  را  ص��ادرات خ��ودرو 
در کیفی��ت و قیمت نامناس��ب 

محصوالت داخلی و ثانیا در تیراژ 
ضعیف یا عدم تولید خودروهای 
پسابرجامی و ثالثا نداشتن روابط 
سیاس��ی و تجاری قوی با برخی 
کش��ورهای منطقه جس��ت وجو 
کرد. ج��دای از ضع��ف کیفی و 
قیمت باالی خودروهای داخلی، 
در ح��ال حاض��ر چال��ش اصلی 
دیگر در محقق شدن برنامه های 
صادرات��ی صنع��ت خ��ودرو، به 
کم و کی��ف تولی��د خودروهای 
پسابرجامی مربوط می شود. پس 
از آنک��ه وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت و خودروس��ازان متوجه 
شدند امکان توس��عه صادرات با 
محص��والت قدیمی و کم کیفیت 

و گ��ران فعل��ی وج��ود ن��دارد، 
تمرک��ز خ��ود در این ح��وزه را 
روی خودروهای جدید حاصل از 
گذاشتند.  خودرویی  قراردادهای 
اگ��ر نگاه��ی ب��ه اظهارنظرهای 
مسئوالن در این مورد بیندازیم، 
متوجه خواهیم ش��د آنها تاکید 
ویژه ای روی صادرات خودروهای 
پس��ابرجامی دارن��د و حت��ی در 
قرارداده��ای خارج��ی نیز  بندی 
ص��ادرات  »ال��زام  به عن��وان  را 

30درصدی« لحاظ کرده اند. 
مه��م،  بن��د  ای��ن  طب��ق 
حاضر  خارج��ی  خودروس��ازان 
از  بای��د 30درص��د  ای��ران  در 
محص��والت تولی��دی خ��ود در 

ایران را روانه بازارهای صادراتی 
کنن��د و ظاهرا اس��تثنایی هم 
در کار نیس��ت. ای��ن ال��زام به 
خوبی نشان می دهد که وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت تا چه 
حد برای توسعه صادرات خودرو 
پس��ابرجامی  محص��والت  روی 
حس��اب ب��از کرده اس��ت. حاال 
اما این پرس��ش مطرح می شود 
بازارهای منطقه پذیرای  آیا  که 
ایران  پس��ابرجامی  خودروهای 
خواهن��د ب��ود؟ آی��ا می ت��وان 
بازارهای��ی مانند روس��یه،  ب��ه 
ترکی��ه، آس��یای  میان��ه و البته 
ع��راق و س��وریه، بابت صادرات 
خودروه��ای پس��ابرجامی امید 

داشت؟ 
 ب��دون تردید برای پاس��خ به 
این پرس��ش باید ضمن بررسی 
س��طح کمی و کیفی و قیمتی 
خودروهای پسابرجامی، شرایط 
بازاره��ای منطق��ه را نیز مورد 
س��نجش قرار داد. اهمیت این 
موض��وع از آن جهت اس��ت که 
تولید محصوالتی با سطح کیفی 
و قیمت��ی مناس��ب، تضمین��ی 
برای توس��عه صادرات نیست و 
نوع بازارهای منطقه و ش��رایط 
آنه��ا در بخش ه��ای مختلف از 
جمل��ه اقتص��ادی و اجتماعی و 
صد البته سیاسی نیز در توسعه 
ص��ادرات، از اهمی��ت وی��ژه ای 
برخوردار اس��ت. به عبارت بهتر، 
اینک��ه کش��ورهای منطق��ه در 
چه س��طحی از روابط سیاس��ی 
ب��ا ایران ق��رار داش��ته و اوضاع 
کلی اقتص��ادی و اجتماعی آنها 
و حتی نوع سلیقه ش��ان در بازار 
خودرو، به چه ش��کل است، در 
توس��عه صادرات بسیار اهمیت 

دارد. 

آیا محصوالت جدید گره صادرات خودرو را باز خواهند کرد؟ 
خبر

استاندارد مصرف سوخت خودروها 
سختگیرانه تر می شود

رئیس امور اس��تاندارد، تدوین معیار و ممیزی 
مصرف س��وخت در ش��رکت بهینه سازی مصرف 
س��وخت از س��ختگیرانه ش��دن اس��تانداردهای 
مصرف سوخت از اواخر امسال خبر داد و گفت: از 
ابتدای دی ماه 96 استانداردهای مصرف سوخت 

خودروها سختگیرانه تر می شود. 
مریم مهدی نژاد اظهار داشت: استاندارد مصرف 
س��وخت خودروه��ای س��بک )س��واری- وانت( 
براس��اس آنچه در متن استاندارد ذکر شده تغییر 
و از ابتدای دی ماه این استانداردها سختگیرانه تر 
خواه��د ش��د مطاب��ق ای��ن تغیی��رات، برخی از 

خودروها اجازه تولید نخواهند داشت. 
وی تاکی��د کرد: چنانچ��ه در اس��تانداردهای 
مصرف سوخت برخی از خودروها تغییری اعمال 
نشود، قطعا امکان تولید نداشته و از نظر سازمان 
بهینه س��ازی مصرف سوخت، تولید این خودروها 

مردود خواهد بود. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: اعمال اس��تانداردهای 
جدی��د کیفی و ایمن��ی تولیدات از س��ال آینده 
موضوع��ی جدا و مربوط به س��ازمان اس��تاندارد 
است، هرچند سختگیرانه تر شدن استانداردهای 
مص��رف س��وخت، ب��ا هم��کاری س��ازمان ملی 

استاندارد صورت می گیرد. 
این مقام مسئول در شرکت بهینه سازی مصرف 
س��وخت تصریح ک��رد: البته زمانی  ک��ه موضوع 
اس��تاندارد مطرح می ش��ود، یک بازوی اصلی در 

اجرا سازمان ملی استاندارد است. 
مهدی نژاد تاکی��د کرد: در اس��تاندارد مصرف 
س��وخت خودروه��ای س��بک که دو س��ال قبل 
تدوین شد تقریبا خودرویی در این جریان مردود 
نش��د و همگی اس��تانداردهای مصرف سوخت را 
پ��اس کردند ام��ا در نمودار مصرف��ی که همان 
زمان اعالم ش��د، عنوان شد که تا دو سال آینده 
قرار اس��ت اس��تانداردها از این می��زان به نقطه 
پایین تری برس��د و به خودروسازان نیز اعالم شد 
که دو س��ال فرصت دارد و باید استاندارد مصرف 
تولیدات خود را به این رقم برس��انند و اال امکان 
تولید نخواهند داش��ت و این زمان ابتدای دی ماه 
امس��ال است که اس��تانداردهای مصرف سوخت 

سختگیرانه تر خواهد شد. 
 

اخبار

منافع حاصل از افزایش تولیدی که 
تنها نصیب خودروسازان می شود

همگ��ن  صنای��ع  تخصص��ی  انجم��ن  رئی��س 
قطعه سازی خودروی کشور می گوید که همچنان 
بخش��ی از قطعه س��ازان با کمترین ظرفیت تولید 
در حال فعالیت هس��تند و علت اصلی این شرایط 
ناش��ی از کمبود نقدینگ��ی در واحدهای تولیدی 

است. 
علی فراهانی با توجه به رشد تولید خودروسازان 
در س��ال جاری اظهار داشت: بیشترین منافع این 
افزای��ش تولید، نصیب خودروس��ازان می ش��ود و 
معموال قطعه سازان سودی از این شرایط عایدشان 

نمی شود. 
وی همچنی��ن به نقش همکاری قطعه س��ازان و 
خودروس��ازان در بهبود جریان تولید در واحدهای 
قطعه سازی پرداخت و گفت: البته روند همکاری ها 
میان قطعه س��از و خودروس��از از وضعیت نس��بی 
خوبی برخوردار است، اما در این میان قطعه ساز با 
فشار شدید مالی تالش می کند که نیاز خودروساز 
را به موقع تامین کند درحالی که خودروساز همت 
و ت��الش چندان��ی در پرداخت به موق��ع مطالبات 

قطعه ساز نمی کند. 
این فعال در صنعت قطعه س��ازی کشور با اشاره  
به رقم باالی مطالبات قطعه سازان از خودروسازان 
تصریح ک��رد: در حال حاضر قطعه س��ازان زیادی 
هستند که مطالبات چند ماهه آنها پرداخت نشده 

و روز به روز این مطالبات نیز افزایش می یابد. 
فراهان��ی اف��زود: البته اینکه پرداختی از س��وی 
خودروس��از صورت نگرفت��ه طبعا ب��ه دلیل نبود 
نقدینگی کافی در شرکت ها بوده که باید برای این 

وضعیت فکری شود. 
وی تصری��ح کرد: امید اس��ت ب��ا برنامه ریزی و 
هماهنگی خودروس��ازان اتفاقات خوبی در جریان 

پرداخت مطالبات قطعه سازان رقم بخورد. 
وی در ادامه بخش��ی از مشکل تولید واحدهای 
قطعه سازی را ناشی از سورس های متعدد دانست 
و گف��ت: ایجاد س��ورس های متعدد ب��رای تامین 
قطع��ات از س��وی خودروس��ازان، موجب کاهش 
س��فارش گذاری در واحدهای قطعه س��ازی ش��ده 

است. 
وی تاکی��د ک��رد: در ح��ال حاض��ر در برخی از 
قطعات، بیش از 10 س��ورس وجود دارد و مسلما 

این شرایط به ضرر واحدهای قطعه سازی است. 
 

واگذاری خودرو به هزار بازنشسته 
کشوری

از  بازنشس��تگی کش��وری  مدیرعام��ل صن��دوق 
واگذاری هزار خودرو به بازنشس��تگان کشوری پس 
از انجام قرعه کشی خبر داد و گفت که 300 میلیارد 
توم��ان برای اعطای وام به این اف��راد در نظر گرفته 

شده است. 

ب��ه گزارش مه��ر، محمود اس��المیان در مراس��م 
قرعه کشی واگذاری خودرو به بازنشستگان کشوری 
افزود: بیش از 44 هزار نف��ر برای دریافت خودروی 
لیزینگ در سایت صندوق بازنشستگی ثبت نام کردند 
که در مرحله اول با انجام قرعه کشی اسامی هزار نفر 
برای دریافت خودرو براس��اس آمار ثبت نام کنندگان 

استان های مختلف مشخص می شود. 
وی گفت: براس��اس قراردادی ک��ه با ایران خودرو 
منعقد ش��ده اس��ت هر ی��ک از بازنشس��تگان برای 
دریافت محصوالت ایران خودرو 1۷.5 میلیون تومان 
وام از صندوق بازنشس��تگی دریافت می کنند که در 
ص��ورت بازپرداخت 36 ماهه کارمزد آن 10درصد و 
4۸ ماه��ه 12درصد خواهد بود ک��ه این مبلغ نصف 
س��ودی اس��ت که ش��رکت های لیزین��گ دریافت 

می کنند. 
مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری تاکید 
ک��رد: 300 میلی��ارد توم��ان برای ارائ��ه وام خودرو 
تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده اس��ت ک��ه پس از 
ای��ن مرحله در مرحله بعدی تعداد بیش��تری امکان 

دریافت خودرو خواهند داشت. 
اس��المیان در مورد مش��کالتی که بازنشس��تگان 
دارند، اظهار داش��ت: طی هش��ت س��ال دولت قبل 
حقوق بازنشس��تگان متناسب با تورم نبود به همین 
دلی��ل 6۷.۷درصد ق��درت خرید آنه��ا کاهش پیدا 
کرد، ام��ا در این دولت تورم کنترل ش��د؛ به طوری 
ک��ه 2200میلیارد تومان تس��هیالت ب��رای افزایش 
حقوق بازنشس��تگان کش��وری در نظر گرفته شد و 
بر این اس��اس میانگین حقوق آنها در س��ال جاری 
19.6درصد افزایش یافت که امیدوارم در سال آینده 
به ردیف های بودجه ای آنها اضافه ش��ود و به تدریج 
بتوانیم قدرت خرید و حقوق بازنشستگان را افزایش 

دهیم. 
 



دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت که برنامه های کالنی چون 
ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در مناطق آزاد 

دنبال می کنیم. 
مرتض��ی بانک روز دوش��نبه در حاش��یه 
آیین افتتاح رس��می چهار ط��رح تولیدی 
در منطق��ه آزاد انزل��ی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: اس��اس کار ما براساس قانون 
 مناطق آزاد ایجاد زیرس��اخت ها وطرح های 
زیر بنایی عمرانی، ایجاد شرایط مناسب برای 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فراهم سازی 
ش��رایط مناسب برای اش��تغال و صادرات و 
ایج��اد مناطق تجاری در بخش های واردات 

و صادرات است. 
وی یادآور شد: طی چهار سال گذشته در 
مناطق آزاد کشور درحوزه صنعت و تولیدات 

داخلی اقدامات خوبی انجام شده است. 
وی با اش��اره به حضور در آیین افتتاح دو پس��ت اسکله منطقه آزاد 
انزلی همراه رئیس جمهور در فروردین ماه امسال گفت: امروز که بیش 
از شش ماه از آن بازدید می گذرد ایجاد پس کرانه ای با وسعت 8 هکتار 

انجام شده که کار بسیار ارزشمند و مهمی است و جاده ای چهار بانده 
که برای دسترس��ی به اسکله ای که ظرفیت باالیی دارد و نیاز به راه و 

حمل و نقل مناسب دارد فراهم شده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: براساس گزارش 
داده ش��ده 55 واحد صنعت��ی راکد مانده 
در منطقه آزاد انزلی به سرمایه گذار جدید 
واگذار و فعال ش��دند و براس��اس گزارش 
9هزار نفر در مجموعه شهرک های صنعتی 

منطقه آزاد اشتغال زایی شده است. 
به گفته وی، این واحدها با سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی ایجاد ش��ده و حتی یک 
واحد توس��ط چینی ها با یک میلیون دالر 

سرمایه گذاری ایجاد شده است. 
وی ب��ا بیان اینکه منطق��ه آزاد انزلی از 
مبادی مهم ص��ادرات کاال اس��ت، افزود: 
خوش��بختانه ب��ا اقدامات خوب س��ازمان 
منطقه آزاد انزلی در سال جاری 55میلیون دالر صادرات از این منطقه 
به خارج انجام شده و حدود 390میلیون دالر هم تا پایان سال صادرات 

مجدد انجام می شود. 

مدیرعامل ش��رکت ملی پست جمهوری اس��المی ایران بر ضرورت سرعت 
بخشیدن به ارائه خدمات نوین توسط این شرکت تاکید کرد. به گزارش ایرنا، 
حسین مهری روز دوشنبه در همایش روز جهانی پست افزود: تالش می شود 

با به کارگیری ارتباطات و فناوری اطالعات برای 
ارائه خدمات نوین اقدام شود. رئیس هیات مدیره 
شرکت ملی پست از هوشمند سازی فرآیندهای 
مختلف پس��تی خبرداد و گفت: پست به دنبال 
ایجاد سامانه های هوشمند است تا بتواند خدمات 
خودرا با کیفیت بهتر در اختیار مردم قرار دهد. 

مهری برون سپاری با اس��تفاده از توان بخش 
خصوص��ی، ارتق��ای ت��وان اقتصادی، توس��عه 
سرویس های الکترونیکی، توانمندسازی سرمایه 
انس��انی را بخش��ی از برنامه های آینده شرکت 
ملی پست ایران اعالم کرد. وی با بیان اینکه در 
ابتدای دولت تدبیر و امید، ش��رکت ملی پس��ت 
یک سازمان بالتکلیف و زیان ده بود که وضعیت 

انحالل، واگذاری یا ادامه روند دولتی بودن آن مش��خص نبود، ادامه داد: زیان 
انباشته شرکت سه هزار و 550 میلیارد ریال بود که در سال 1392 حدود 78 
میلیارد ریال دیگر به آن اضافه ش��د و اگر همان روند ادامه می یافت اکنون با 

زیان 900 هزار میلیارد ریالی مواجه می بودیم. مهری از بدهی یک هزار و 460 
میلیارد ریالی این شرکت در ابتدای دولت یازدهم به ذی نفعان خبر داد و گفت: 
بر این اساس باید به سرعت به وضعیت حقوقی این نهاد رسیدگی می شد که 
اقدام های فوری و موثری در این زمینه در دولت 
یازدهم انجام ش��د. رئیس هیات مدیره شرکت 
ملی پس��ت به تالش هایی که ب��رای خروج از 
این بحران ها انجام شده اشاره کرد و ادامه داد: 
کل درآمد عملیاتی شرکت ملی پست در دولت 
تدبیر و امید با 137درصد رش��د، نشان دهنده 
تالش های بی وقفه مس��ئوالن و کارکنان بوده 
است و همچنین در بخش سرویس پست امانت 
و بس��ته به رشد 128درصدی رسیدیم که این 
رشد پیشتر منفی بوده است. وی تصریح کرد: 
در س��ال گذشته 50درصد رشد بسته و امانت 
در شرکت ملی پست وجود داشته که با توجه 
به افزایش استفاده از پست الکترونیک در نامه ها 
و جهت گیری جهانی پست به مقوله بسته ها و امانات، ما هنوز زیرساخت های 
کافی در مقایسه با وضعیت جهانی برای این بخش را نداریم و یکی از اهداف 

ما رسیدن به این سطح استاندارد است که باید با سرعت زیادی بهبود یابد. 

مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی گفت پرورش 500 مدیر 
در کالس و تراز جهانی از س��ال گذشته و با اجرایی شدن برنامه 
جامع اقدام مش��ترک )برجام( در دس��تور کار این سازمان قرار 

گرفته است. 
در  محمدی«  »محمدعل��ی   
س��یزدهمین  خبری  نشس��ت 
همایش توسعه منابع انسانی در 
محل سازمان مدیریت صنعتی 
کشور در پاس��خ به ایرنا درباره 
برنامه ه��ای این س��ازمان برای 
آموزش مدیران پس از اجرایی 
شدن برجام، افزود: در این دوره 
آموزشی تالش شده تا این افراد 
و مدی��ران نخبه از آموزش های 
الزم برای رقابت و کار کردن با 
همتایان خود در سطح جهانی 

آشنا شوند. 
مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعت��ی تصریح کرد: این مهم با 
اس��تفاده از مراکز آموزشی بین المللی و با بهره مندی از دانش و 

تجربه اروپایی ها محقق می شود. 
وی ادامه داد: برای خلق جهان جدید نیازمند انسان های جدید 
با تفکرات نوین هس��تیم که بتوانند با تشخیص صحیح مسئله و 
درک راه درس��ت، برای استفاده 
برنامه ریزی  فناوری ها  از  صحیح 

داشته باشند. 
با اش��اره به پیچیده  محمدی 
فناوری ه��ا،  روزه  ه��ر  ش��دن 
تاکی��د ک��رد: ب��ر ای��ن اس��اس 
باید ب��ه کس��ب و کارهای جدید 
و نوی��ن مث��ل اس��تارت آپ ها و 
کسب و کارهای دانش بنیان روی 

آورد. 
وی از رون��د نزول��ی بهره وری 
منابع انس��انی کش��ور در س��ال 
گذشته و کاهش آن به نمره 95 
از 100 نمره، همچنین کاهش بهره وری کار و سرمایه در کشور 
خبر داد و گفت: یکی از دالیل این مسئله رکود اقتصادی حاکم 

بر کشور بوده است. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از دولت خواست تا قانون بهبود 
مستمر محیط کسب وکار را اجرا کند. 

به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، هیأت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران و رؤس��ای اتاق های 
سراس��ر کشور با معاون اقتصادی رئیس جمهور 
دیدار کردند. در این نشس��ت ضمن اش��اره به 
مشکالت بخش خصوصی، بر لزوم حفظ انسجام 
و اتحاد فعاالن اقتصادی در سراسر کشور تاکید 

شد. 
غالمحسین شافعی در این نشست با نگاه به 
حل وفصل مش��کالتی که دولت یازدهم در آغاز 
کار با آنها مواجه بود، گفت: در این ش��رایط که 
بس��یاری از مشکالت حل شده  اس��ت، انتظار 
می رود دولت دوازدهم متفاوت از آنچه در دولت 

قبل انجام داد، حرکت کند. 
وی ادام��ه داد: در س��ال اول دول��ت یازدهم 

در کنفرانس اقتصاد ایران موضوعی را مطرح کردیم که متاس��فانه به نتیجه 
نرسید؛ اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مسئله ای است که بارها 
از س��وی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت��ه، اما همچنان روی زمین 

مانده است. 
رئیس پارلمان بخش خصوصی کش��ور تصریح ک��رد: در صورتی می توان 
ب��ه اجرای این قانون امید داش��ت که متولی ب��رای آن در نظر بگیریم. این 
متولی باید اتصال بدون فصلی با رییس جمهور 
داشته باش��د که بخش خصوصی، معاون اول 
رئیس جمهور را متولی خوبی برای اجرای این 

قانون می داند. 
رئیس اتاق ایران اجرای سیاست های اصل 
44 قانون اساسی و واگذاری تصدی گری ها از 
دولت را خواس��تار شد و گفت: از آنجا که این 
مس��ئله بارها از سوی رهبری مورد تاکید قرار 
گرفته است و دولت نیز به آن اذعان دارد، باید 
این قانون به بهترین شکل عملیاتی شود و در 
این مورد اقدام متفاوت��ی صورت گیرد، چون 

کارهای گذشته توفیقی نداشته است. 
ش��افعی تصریح کرد: البته بخش خصوصی 
معتقد اس��ت که اراده ای برای توانمندسازی بخش غیردولتی وجود ندارد و 
حرف هایی هم که از س��وی هیأت دولت زده می ش��ود از روی اعتقاد و باور 

قلبی نیست چون در عمل تغییری دیده نمی شود. 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور:

ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری در مناطق آزاد را دنبال می کنیم
مدیر عامل پست: ارائه خدمات نوین در پست سرعت می گیرد شافعی در دیدار با نهاوندیان:پرورش 500 مدیر ایرانی در تراز جهانی در دستور سازمان مدیریت صنعتی است

قانون بهبود محیط کسب و کار روی زمین ماند

هنگامی که صحبت از حوزه کارآفرینی و ثروتمندان خودساخته می شود، 
ذهن بسیاری از افراد خیلی زود سراغ خالق فیس بوک می رود. اگرچه مارک 
زاکرب��رگ، بنیان گذار یکی از بزرگ ترین غول های عرصه مجازی اس��ت، با 
این حال ش��رکت های دیگری نیز به همین ش��یوه و از س��وی دانشجویان 
تازه کار تأسیس شده اند. هرچند همه این پروژه های دانشجویی موفقیت آمیز 
نبوده اند، با این حال در این مقاله به بررس��ی ایده های دانش��جویی موفق 
خواهیم پرداخت. برخی از این شرکت ها به قدری مشهور و نام آشنا هستند 
که تصور بنیان گذاری ش��ان از س��وی یک یا چند دانش��جو عجیب به نظر 

می رسد. 
کلوچه های بی خوابی و مشکالت دانشجویی

یک��ی از معماهای رایجی که اغلب دانش��جویان با آن دس��ت وپنجه نرم 
می کنند، ش��یوه تأمین میان وع��ده و غذا در طول دوران تحصیل اس��ت. 
به عنوان مثال فرض کنید بعدازظهر و پس از حضور در چهار نوبت کالس به 
خوابگاه بازگشته و گرسنه هستید. از سوی دیگر حوصله آشپزی و انتخاب از 

میان چند غذای محدود را که با بودجه تان سازگار است نیز ندارید. 
این دقیقا همان وضعیتی بود که ست برُکویتز را در سال 2003 به سوی 
تأس��یس کارخانه Insomnia cookies  )کلوچه های بی خوابی( هدایت 
کرد. برُکویتز در آن زمان دانش��جوی دانش��گاه پنس��یلوانیا بود و مشاهده 
سردرگمی خود و هم دانشگاهی هایش او را به سوی خلق ایده تولد کلوچه 
برد. تنها یک س��ال پس از این تاریخ ست شروع به پخت کیک و کلوچه و 

فروش شان به همکالس هایش کرد. 
همه ما این جمله را ش��ینده ایم که ایده های خالقانه به سرعت پیشرفت 
می کنند. برای برُکویتز این س��یر صعودی تنها دو س��ال پس از ش��روع به 
پخت کلوچه ش��روع شد. نخستین شعبه شرکت در نیویورک شروع به کار 
ک��رد. البته اکنون این برند جزو محبوب ترین و در عین حال پرفروش ترین 
ش��رکت های فع��ال در عرصه مواد غذایی اس��ت. تصور اینک��ه چنین ایده 
خالقانه ای از ذهن یک دانش��جوی گش��نه و خس��ته از کالس های متعدد 

سرچشمه گرفته باشد، بسیار دشوار است. 
ِفِدکس، از ناکامی در کالس اقتصاد تا جابه جایی رکوردها

در مورد قبلی اشاره شد که ایده راه اندازی شرکت تولید کلوچه از نیازهای 
عینی یک دانش��جو سرچشمه گرفت. اگر مورد قبل برای شما عجیب بود، 
تأس��یس شرکتی با بیش از 50 میلیارد دالر س��رمایه هرگز برای تان قابل 

هضم نخواهد بود. 
در س��ال 1962 فرد اسمیت، دانشجوی دانش��گاه یِل، در کالس اقتصاد 
پیش��نهاد تجاری مبنی بر راه اندازی یک ش��رکت حمل ونقل جهانی را که 
متصدی انجام کلیه امور حمل ونقلی به صورت هوایی باشد ارائه کرد. اگرچه 
ای��ن ایده در حال حاضر یک��ی از تأثیرگذارترین وج��وه زندگی همه ما را 

تشکیل می دهد، اما در آن کالس نمره بهتر از C دریافت نکرد. 
اگرچه ناکامی در کالس درس تأثیر زیادی بر روحیه اس��میت داشت، با 
این حال وی تسلیم بی توجهی استاد و همکالس های خود نشد. او 9 سال 
بعد و پس از فارغ التحصیلی ش��رکت فدرال اکس��پرس را که بعدها به طور 

اختصاری فدکس نام گذاری شد راه اندازی کرد. 
ModCloth، ثروت را بپوش

ModCloth  یک کس��ب وکار اینترنتی فع��ال در زمینه ارائه مدل های 
قدیمی پوش��اک زنانه اس��ت. مزیتی که تفاوت این برند با رقبا را ش��کل 

می دهد، به روزرسانی پوشاک قدیمی و ارائه آنها براساس سلیقه نسل جدید 
است. این برند حاصل زندگی مشترک اریک کوگر و سوزان گرگ کوگر در 
دوران دانشجویی است. این زوج که موفق به بازآفرینی بسیاری از نمونه های 
کالس��یک لباس زنانه ش��ده اند کار خود را با رویاپردازی در دوران تحصیل 

شروع کردند. 
اگرچ��ه ابتدا ای��ده ModCloth تنها به منظور کس��ب درآمد در کنار 
تحصیل ایجاد ش��د، اما 15 س��ال بعد این زوج کارآفرین ای��ده خود را به 
وب سایت jet. com  فروختند. اگرچه رقم دقیق این انتقال هرگز مشخص 
نشده است، با این حال خبرگزاری ها گمانه زنی هایی مبنی بر ارزشی بین 51 

تا 75 میلیون دالری برای این معامله ارائه کرده اند. 
معجزه ای به نام کینکو

به عنوان یک دانشجو یکی از موقعیت هایی که وقت ما را تلف کرده است، 
انتظار در صف اس��تفاده از پرینتر اس��ت. پاول اورفاال چنین مش��کلی را با 
پوست و گوش��تش حس کرده بود. بر همین اساس وی درصدد راه اندازی 
یک سیستم دریافت فایل های مورد نیاز افراد و ارائه نسخه های پرینت شده 
در اسرع افتاد. نام گذاری این مؤسسه به نام کینکو نیز دلیل جالبی دارد. در 
واقع این نام لقب محلی افراد موقرمز است و از آنجایی که پاول نیز جزو این 

دسته از افراد است نام برندش را این گونه قرار داد. 
هنگامی که اورفاال قصد راه اندازی سیس��تم جدیدش را داشت مجبور به 
قرض 5 هزار دالر از پدرش شد. در واقع این بخش عمده ای از پس انداز پدر 
پاول بود که آن را در یک ریس��ک داخل کرده بود. خوشبختانه پاول پاسخ 

اعتماد پدرش را با فروش کینکو به فدکس داد. 
تولد Dropbox از دل یک حادثه

برخی ایده ها براس��اس نیاز مس��تمر افراد پدید می آین��د. به عنوان مثال 
آنچه در مورد کارخانه پخت کلوچه برُکویتز گفته شد، در این دسته جای 
می گیرد. با این حال برخی ایده ها نیز برآمده از یک اتفاق ساده اند. در مورد 
دراپ باکس اگر فلش مموری درو هاوس��تن، دانشجوی MIT، در خانه اش 
جانمانده بود، شاید هرگز Dropbox وجود خارجی پیدا نمی کرد. برهمین 
اساس هاوستن با همکاری دوست خود آرش فرسوسی یک پروتکل ساده و 
مبتنی بر بارگذاری و دسترسی ساده از طریق اینترنت به اطالعات موردنظر 

را پایه گذاری کرد. 
از س��ال 2007 که این سیستم عرفی شد، بسیاری از شرکت ها اقدام به 
تقلی��د از این ایده کردند. اگرچه امروزه سیس��تم Drive گوگل تهدیدی 
جدی برای Dropbox  به حس��اب می آید، اما این برند همچنان س��هم 
بزرگی از بازار را که حدود 500 میلیون کاربر است به خود اختصاص داده 

است. 
Dell آقا و شرکت

در سال 1983 دانشگاه تگزاس نابغه ای به خود دید که نخستین نمونه از 
کامپیوترهای مدرن را به جهان معرفی کرد. میشل دل به طور رسمی فروش 
کامپیوترهای خانگی شرکت ش را یک سال بعد از این تاریخ شروع کرد و به 

سرعت تبدیل به غول تجاری در عرصه این تکنولوژی نوین شد. 
اگرچه دل یکی از نخس��تین ارائه دهندگان کامپیوترهای شخصی است، 
ب��ا این حال اکنون در ج��دول پرفروش ترین برندهای حوزه کامپیوتر پس 
از HP  و لن��وو جایگاه س��وم را در اختی��ار دارد. با این حال این اختالف با 
رقبا دلیلی بر نادیده گرفتن س��رمایه 23 میلیارد دالری آقای دل نیس��ت. 
براساس گزارش نش��ریه فوربس، هم اکنون میشل دل جایگاه سی وهشتم 

ثروتمندترین فرد دنیای کسب وکار را یدک می کشد. 

در گذشته به نظر می رسید مفاهیمی چون »منعفت مالی« و » سود اجتماعی« 
منحصر به فرد باش��ند، اما به دلیل تأثیر فزاینده سرمایه گذاری، دیگر امروزه این 
بحث مطرح نیست. با این حال مفهوم لجستیک یا آمادگاری کمی پیچیده است. 
برای مثال، چگونه کسی می تواند یک سرمایه  گذاری تأثیرگذار را تشخیص دهد، 

یعنی چیزی که عالوه بر بازدهی تأثیر واقعی داشته باشد؟ 
درک چنین مفهومی و تشخیص اینکه از کجا باید شروع کرد، به خصوص برای 
سازمان های بخش  خصوصی و اشخاص می تواند دشوار باشد.  در اینجا به نقل از 
 )impact investing(  شبکه« قصد داریم از زیر و بم سرمایه گذاری تأثیرگذار«
برای شما بگوییم و همچنین چند نکته در این مورد که چگونه می توانید قدم در 

این راه  بگذارید. 
سرمایه گذاری تأثیرگذار چیست

به عبارت ساده، سرمایه گذاری تأثیرگذار به هرگونه سرمایه  گذاری در یک شرکت 
یا سازمان اشاره دارد که عالوه بر بازده مالی، منفعت  اجتماعی و زیست محیطی هم 
به همراه داشته باشد. ممکن است هر چیزی را شامل شود، از کارآفرینی اجتماعی 
گرفته تا یک ش��رکت انتفاعی که به پروژه های کشاورزی پایدار وام های کوچکی 
ارائه می دهد. سرمایه گذاری تأثیرگذار در سال های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده 
اس��ت. گزارش اخیر گوگل نش��ان می دهد میزان جست وجو برای سرمایه گذاری 
تأثیرگذار از میزان جست وجوهای سرمایه گذاری در دهه گذشته فراتر رفته است. 
استارت آپ های دره سیلیکون و شرکت های تأسیس شده، شاهد افزایش ابتکارات 
تأثیرگذار هستند و از این پروژه ها حمایت می کنند. شواهدی هم وجود دارند که 
نشان می دهند سرمایه گذاری های تأثیرگذار اغلب بهتر از سرمایه گذاری هایی عمل 

می کنند که به شدت انگیزه های مالی دارند. 
بازیگران اصلی چه کسانی هستند

هم سرمایه گذاران نهادی و هم سرمایه گذاران بخش  خصوصی قطعات مهم این 

پازل هس��تند. اهداف توس��عه پایدار یعنی هر چیزی که این کره خاکی را تحت 
تأثیر قرار می دهند، از روش های توس��عه انرژی پاک گرفته تا دس��تیابی به برابری 
جنسیتی برای حذف گرسنگی جهانی مخاطب این نوع سرمایه گذاری هستند. اینها 
اهداف مهم و جدی هستند و نیاز به سرمایه گذاری های جدی برای تبدیل شدن به 
واقعیت دارند؛ این کار قدرت مالی کل کشور ژاپن را می طلبد تا به طور کامل محقق 
ش��وند و متأسفانه، قدرت مالی به اندازه ای است که فقط دولت ها و سرمایه گذاران 
نهادی می توانند کمک کنند. به همین دلیل است که سرمایه های خصوصی نقش 
مهمی را در س��رمایه گذاری تأثیرگذار ایفا می کنند. در گذش��ته، فقدان شفافیت، 
داده های عملی و انگیزه سد راه ورود سرمایه گذاران خصوصی می شد. به هر حال در 
سال های اخیر، شاهد افزایش میزان تالش ها در همکاری و سرمایه گذاری تأثیرپذیر 
بین المللی – هم از سوی افراد و هم سازمان ها- هستیم. این یک شاخص عالی برای 
قدرت گرفتن این جنبش اس��ت. هرچه منابع آموزش��ی و داده  ها بیشتر در اختیار 

نهادهای بخش  خصوصی قرار بگیرند، روند کلی مشهودتر خواهد شد. 
چگونه قدم در این راه بگذاریم

در واقعیت، س��رمایه گذاری تأثیرگذار یک سرمایه گذاری برد- برد است با نرخ 
بازگشت سرمایه بیشتر از پولی که خودتان دارید: یعنی سرمایه گذاری برای آینده 
و حمایت از دالیل ارزشمندی که منافع بزرگ تر را به همراه دارند. برای کسانی که 
می خواهند وارد این کار شوند اما از آن سر درنمی آورند، باید گفت سرمایه گذاری 

تأثیرگذار یک راه آسان و همزمان متفاوت برای پول سازی است. 
در حوزه س��المت، س��رمایه گذاران می توانند س��راغ حمای��ت از درمانگاه های 
 )ICT(  خصوصی، خدمات آمبوالنس یا راهکارهای فناوری اطالعات و ارتباطات
برای ارتقای سالمت بروند. برای پشتیبانی از آموزش، سرمایه گذاری در راهکارهای 
پیش��رفته فناوری، به ویژه فناوری هایی که به س��مت توسعه بخش هایی از جهان 

پیش می روند، یک راه مفید و مؤثر برای ایجاد تفاوت است. 

زنان بس��یاری وجود دارند که دارای مهارت های باال در زمینه مدیریت هس��تند. 
مطمئنا هر چقدر بیش��تر از توانایی این افراد اس��تفاده شود، به نفع یک کسب و کار 
خواهد بود. شاید اگر چندین سال پیش شخصی می گفت که زنان در آینده نقش 
مهمی را در مدیریت ایفا خواهند کرد، کس��ی حرفش را جدی نمی گرفت، اما این 
روزها ش��رکت های بزرگی مانند CocaCola، Nestle و Accenture برخی از 
سمت های مدیریت کالن خود را به زنان سپرده اند. این مدیران بزرگ هر سال در یک 
رویداد دو روزه دور هم جمع شده و فرصت پیدا می کنند تا جدیدترین و مهم ترین 
تجربیات مدیریتی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. ما نیز در این مقاله  به نقل از 
زومیت به بررسی و تحلیل نکات مدیریتی چهار نفر از مطرح ترین مدیرانی می پردازیم 

که در این رویداد سخنرانی کرده اند. 
۱- همدلی، ضروری است: لیسا لینگ)Lisa Ling(، تهیه کننده و مجری برنامه 
This is Life در ش��بکه CNN اس��ت. لیسا تا به حال داس��تان های زیادی را در 
برنامه خود تعریف کرده اس��ت. او در تمام این داس��تان ها دیدگاه آمریکایی خود را 
کنار می گذارد تا بتواند تصویر دقیق تری از زندگی کودکان سرباز افغانستان و. . . را 
برای مخاطبان خود ایجاد کند. برنامه های او نمونه کاملی از قدرت داستان سرایی و 
همدلی هستند. هرچقدر کسب و کارها فعالیت های خود را بیشتر به سمت جهانی 
ش��دن گسترش می دهند، همدلی و نس��بیت گرایی فرهنگی نیز اهمیت بیشتری 
 پیدا می کند. لیسا در سخنرانی های خود به دیگران گفت زمانی که واقعیت جدید و
 ناراحت کننده  ای آشکار می شود، همه افراد برای از بین بردن آن مسئول هستند. 

 ،)Grace Killelea(۲- تعهد داشلتن به اخلالق خوش: گری��س کیللی��ا
مدیرعامل ش��رکت GkC و بنیانگ��ذار Half The Sky Leadership  در متن 

س��خنرانی خود یک داستان ش��خصی و تأثیرگذار برای شنوندگان تعریف کرد. او 
با س��خنرانی خود ثابت کرد هرچقدر پیام ما خاص تر و صادقانه تر باش��د، مردم نیز 
واکنش بهتری به آن نش��ان می دهند. او تکنیک های خاصی را در مورد چگونگی 
انعطاف پذیری در محیط کار و زندگی ش��خصی ارائه داد و گفت: »به خانواده خود 
اهمیت دهید و با چیزهایی که شما را آزار می دهند کنار بیایید. همچنین از تغییرات 

استقبال کرده و دیدگاه خود را تغییر دهید.«
 ،)Julie Sweet(۳- تنلوع، مهم ترین اسلتراتژی اسلت:جولی س��وییت
مدیرعامل شرکت Accenture  روی تنوع داشتن تأکید می کند. او معتقد است که 
این روزها مدیرعامالن به مکالمات متنوع، عادالنه و ترکیبی اهمیت زیادی می دهند. 
تنوع، دیگر به عنوان عامل جانبی یک استراتژی در نظر گرفته نمی شود، بلکه پایه و 
اساس آن را تشکیل می دهد. شرکت ها برای تضمین موفقیت خود در قرن 21 باید 
کارمندانی در سنین مختلف و با جنسیت ها و فرهنگ های متفاوت را استخدام کنند 
تا بتوانند میزان نو آوری خود را باال ببرند. او در ادامه صحبت های خود در مورد اهمیت 
حضور فعال یک رهبر در شرکت صحبت و تأکید کرد که رهبران باید با افرادی در 

ارتباط باشند که بر میزان اعتبار آنها بیفزاید. 
 Victoria(۴- صحبت هلای یک رهبلر مهم هسلتند: ویکتوریا م��دوک
Medvec(، بنیانگذار و مدیر اجرایی مرکز زنان در دانشگاه Northwestern است. 
او نکته ه��ای جالبی را در مورد اصول کلیدی در خصوص مذاکره بیان کرد و گفت: 
»در مورد ارزش های خود با اعتمادبه نفس صحبت کنید و بعد از شنیدن نخستین 
مخالفت، کنار نکشید. در یک مذاکره تنها منافع خود را در نظر نگیرید. تمام جوانب 

را در نظر گرفته و فراموش نکنید که دیگران نیز باید از یک معامله سود ببرند.«

 )Joe Belfiore( »پس از مدت ها سکوت و پاسخ های نصفه و نیمه،  »جو بلفیوره
مدیر بخش ویندوز مایکروسافت لب به سخن گشود و برنامه های کنونی و آتی این 

کمپانی را در بخش ویندوز ۱0 موبایل فاش کرد. 
بسیاری از کارشناسان می گفتند ویندوز ۱0 موبایل نفس های آخرش را می کشد 

و بلفیوره به صراحت اعالم کرد در این پلتفرم دیگر به دنبال ویژگی یا سخت افزار 
جدیدی نباشید، بلکه فقط پَچ های اصالحی و آپدیت های امنیتی را دریافت خواهید 

کرد. 
وقتی از او پرسیدند که آیا زمان ترک پلتفرم ویندوز موبایل فرا رسیده یا خیر، او 
پاسخ مثبتش را البه الی کلمات پنهان کرد. البته می دانید که حتی بیل گیتس هم 

این روزها از موبایل اندرویدی استفاده می کند و تعجبی ندارد که دیگران هم در 
همین مسیر گام بردارند. 

اگر به دنبال دلیلی برای این تصمیم مایکروسافت هستید، بلفیوره تقصیر را 
به گردن خالء عظیم در بخش اپلیکیشن ها و بی توجهی توسعه دهندگان برای پر 

کردن این شکاف می اندازد. او می گوید مایکروسافت حتی حاضر است به سازندگان 
اپلیکیشن پول بدهد تا محصوالت شان را به این پلتفرم بیاورند، اما آنها تعداد کم 

کاربران پلتفرم ویندوز موبایل را بهانه می کنند. 
بلفیوره در آخرین توییت خود اظهار داشت که اکثر کاربران ویندوز، آفیس و 

اکس باکس از پلتفرم های اندروید و iOS استفاده می کنند و این شیوه بین پلتفرمی 
مورد قبول آنهاست. 

به ظاهر پس از چند سال تالش بی نتیجه، مایکروسافت سپر انداخته و شکست 
را قبول کرده است. نشان به آن نشان که ردموندی ها یکی پس از دیگری 

محصوالت شان را برای پلتفرم های اندروید و iOS عرضه می کنند. 
با تمام این تفاسیر، برخی شایعات نشان می دهند که مایکروسافت روی پروژه ای 

به نام اندرومدا )Andromeda(  کار می کند اما مشخص نیست مسیر حرکت بخش 
موبایل این شرکت به کدام سمت و سو است. 

 

گزارش بیزینس اینسایدر از شرکت های بزرگی که دانشجویان پایه گذاری کرده اند

دانشجویان پول ساز سرمایه گذاری تأثیرگذار و بازیگران مهم آن

درس هایی از روش های مدیریتی زنان
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دریچهنگاه

مدیرعامل مرکز فابا، توس��عه کس��ب و کارهای بخش خصوص��ی را رویکرد 
برگزاری نمایشگاه تراکنش ایران 2017 عنوان کرد. 

به گزارش ایسنا، محمدمراد بیات افزود: تبدیل شدن به قطب منطقه به جز 
از طریق توسعه کسب و کار خصوصی امکان پذیر نیست. 

مدیرعام��ل مرکز فابا )مرکز فرهنگ س��ازی و آموزش بانکداری الکترونیک( 
اف��زود: ای��ن نمایش��گاه ظرفیت ه��ای گس��ترده بخش خصوص��ی در بخش 

فناوری های جدید را نشان می دهد. 
وی همچنین از برگزاری نشس��ت های تخصصی با موضوعات استانداردهای 
بانکی و فرآیندهای بانکداری و اینترنت اش��یا در حاش��یه نمایشگاه تراکنش 

ایران خبر داد. 

توسعه کسب و کارهای بخش خصوصی 
رویکرد »تراکنش ایران ۲0۱۷«

ستاد توس��عه فناوری اطالعات معاونت علمی از راه اندازی مرکز نوآوری در 
عرصه خدمات و س��رویس های مالی حمایت می کند تا در این مس��یر بس��تر 
مناسب برای استارت آپ های حوزه خدمات و سرویس های مالی فراهم شود. 
ب��ه گ��زارش مهر به نقل از معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، با 
مش��ارکت ستاد توس��عه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت 
علمی، همچنین بزرگ ترین و مجهزترین ش��بکه پرداخت و دانشگاه صنعتی 
شریف، جلسه ای به منظور راه اندازی مرکز نوآوری در حوزه »فین تک؛ کاربرد 
فناوری و مدل های کسب وکار نوآورانه در عرصه خدمات و سرویس های مالی« 

برگزار شد. 

توسط ستاد توسعه فناوری اطالعات معاونت علمی 

فضای استارت آپ ها در حوزه »فین 
تک« تسهیل می شود

ترجمه: علی آل علی



اینس��تاگرام در ابت��دای راه ان��دازی اش 
تنها ی��ک اپلیکیش��ن موبایل��ی معمولی 
بود، ب��ا تع��داد انگشت ش��ماری کاربر که 
عکس های س��گ و گربه های شان را در آن 
به اشتراک می گذاشتند، اما اکنون با بیش 
از ۴۰۰ میلی��ون کاربر فعال که عالوه بر به 
اشتراک گذاری عکس ، با هم بحث و تبادل 
نظر نی��ز می کنند. اینس��تاگرام به یکی از 
پلتفرم های پیش��تاز در میان ش��بکه های 
اجتماعی تبدیل ش��ده و زمینه مناس��بی 
برای تبلیغات و آگهی رسانی کسب وکارها 
ایجاد کرده اس��ت. حال اگر مایلید درباره 
۱۰ نکته خیلی مهم برای موفقیت تبلیغات  
در اینستاگرام بدانید، مقاله زیر را به نقل از 

chetor بخوانید. 
براس��اس مطالعه ای که توس��ط سایت 
»ای مارکتر«  )emarketer( انجام ش��ده 
اس��ت، ت��ا س��ال ۲۰۱۷ درآم��د تبلیغات 
اینس��تاگرامی در جه��ان، تا بی��ش از ۲.۵ 
میلی��ارد دالر افزایش خواه��د یافت، این 
یعن��ی بی��ش از ۱۰ درص��د کل درآم��د 

تبلیغاتی فیس بوک! 
این یک واقعیت تأثیرگذار است زیرا رشد 
و توسعه اینستاگرام برای اهداف کسب وکار 
ش��ما نی��ز بس��یار بااهمیت اس��ت. پس 
بی معطلی، ۱۰ نکته تبلیغات اینستاگرامی 
را به ش��ما می گوییم که اگر به دقت آنها را 
دنبال کنید، می توانند به شما کمک کنند 
تا بازگشت سرمایه ای داشته باشید که پیش 

از این حتی تصورش را هم نمی کردید. 
قالب های تبلیغات اینستاگرامی

پیش از پرداختن به این نکات )یا از دید 
من،  قوانین!(، بگذارید نگاهی به اصول اولیه 

تبلیغات اینستاگرامی بیندازیم. 
تبلیغات عکسی

صاحبان کسب وکارها می توانند از طریق 
تصویرس��ازی های زیبا خودشان را معرفی 
کنند. ب��رای اینکه کاری کنی��د افراد دید 
متفاوتی نس��بت به برند شما پیدا کنند یا 
برای اینکه اقدامی انجام دهند، اینستاگرام 
محیطی تمیز، س��اده، زیب��ا و خالقانه در 

اختیار شما می گذارد. 
تبلیغات ویدئویی

تبلیغ��ات ویدئویی نیز هم��ان کیفیت 
بص��ری همه جانب��ه  را دارند ک��ه تبلیغات 

تصویری در اینستاگرام دارند و عالوه بر این 
ش��ما قابلیت های جلوه های تصویری، صدا 
و حرک��ت را نیز در اختی��ار دارید. در حال 
حاضر می توانی��د ویدئوهایی به مدت یک 
دقیقه و در قالب  »landscape« )افقی( 

به اشتراک بگذارید. 
تبلیغات چرخشی

تبلیغات چرخش��ی یک الیه از تبلیغات 
تصویری، عمیق تر هستند. افراد می توانند 
با کش��یدن انگش��ت به طرفین روی این 
نوع آگهی ها، عکس های بیشتری ببینند و 
با لمس یک دکمه  به وب س��ایتی بروند و 

اطالعات بیشتری کسب کنند. 

۱۰ نکته برای موفقیت در تبلیغات 
اینستاگرامی

در تجارت و کس��ب وکار هیچ تضمینی 
برای موفقی��ت وجود ن��دارد، اما کارهایی 
هس��ت که با انجام آنها می توانید ش��انس 
موفقیت ت��ان را افزای��ش دهی��د. درک و 
به کارگیری موارد ده گانه زیر احتمال رشد 
برندس��ازی کس��ب وکار ش��ما را از طریق 
تبلیغات اینس��تاگرامی افزای��ش می دهد. 
در ادامه، نکات��ی را خواهید خواند که باید 

تمرکزتان را روی آنها بگذارید. 
۱- عکس های قوی و طبیعی

اینس��تاگرام یک ش��بکه اجتماعی برای 
به اش��تراک گذاری عکس است و به همین 
دلی��ل ب��ر پایه مس��ائل بصری بن��ا نهاده 
ش��ده اس��ت. تنها موردی ک��ه میان همه 
حس��اب های کاربری موف��ق و محبوب در 
اینس��تاگرام مش��ترک اس��ت، عکس های 

خارق العاده شان است. 
به منظور اینکه تبلیغات اینستاگرامی تان 
ب��ه افزایش ف��روش، ی��ادآوری تبلیغات و 
ش��هرت برند شما منجر ش��ود، استفاده از 
عکس هایی ب��ا کیفیت باال ی��ک ضرورت 
اس��ت. در کنار اینکه عکس ها باید چیزی 
بی��ش از یک عک��س »معمول��ی و محو« 
باش��ند، باید طبیعی و اینستاگرامی نیز به 
نظر برسند تا افراد صرفا به خاطر تبلیغاتی 

بودن شان، آنها را رد نکنند. 
»فیالدلفی��ا«  غذای��ی  ش��رکت 
)Philadelphia( ب��ا به اش��تراک گذاری 
عکس��ی ک��ه ه��م خیال انگیز ب��ود و هم 

اش��تها را تحریک می کرد، افزایش فروشی 
۴۱درصدی را مشاهده کرده است. 

عکس های��ی که ط��وری با پس��ت های 
دیگ��ر ترکیب می ش��وند که گوی��ا »یکی 
از پس��ت های خ��ود آنها« هس��تند، باعث 
می شوند که کمپین تبلیغاتی تان طبیعی 
جلوه کند. بنابراین کاربران اینس��تاگرام به 
جای اینکه با سرعت نور از روی عکس های  
ش��ما عبور کنن��د، با دقت تماشای ش��ان 

خواهند کرد. 
۲- از برندینگ بکاهید

همانطور که قبال اشاره شد، عکس های تان 
باید فوق العاده باشند، به طوری که بخشی 
از س��ایر عکس ها به نظر بیایند. همچنین 
پست های تان نباید به بازدیدکنندگان این 
حس را منتقل کنند که دارید مس��تقیما 

چیزی را به آنها می فروشید. 
با اینکه ق��رار دادن لوگوی  برندتان روی 
عکس ها بسیار وسوس��ه انگیز است، نباید 
اجازه دهید که برندتان روی عکس س��ایه 
بیندازد، بلکه عناصر خالقانه عکس تان باید 

برند یا محصول تان را معرفی کنند. 
سونی در یکی از پست هایش، برندسازی 
کمت��ری نس��بت ب��ه س��ایر پس��ت های 
اینستاگرامی  آنها داشت. حاال ببینیم نتیجه 
چطور ب��ود؟ ۴۳ رتبه ترفی��ع در یادآوری 
تبلیغات، ش��ش رتبه ترفی��ع در آگاهی از 
محصول و شش رتبه ترفیع در پیام رسانی. 
  »نانیگانز«، که یک ش��رکت پیشرو در 
تکنولوژی تبلیغات اس��ت، در پس��تی در 
 Marketing(  »س��ایت »مارکتینگ لند
Land( نوش��ته اس��ت: »اگر قص��د دارید 
لوگوی ت��ان را در تبلیغات ت��ان بگنجانید، 
ای��ن کار را ماهرانه انجام دهید. در غیر این 
صورت، یک عنصر سمبولیک یا یک رنگ 
شاخص برای برندسازی به یادماندنی، اما نه 

خیلی غالب، برای برندتان انتخاب کنید.«
۳- هرچه نوشته درون عکس  کمتر 

باشد، بهتر است.
این موضوع باید تا حاال روشن شده باشد، 
اما هرچه تبلیغات ش��ما مانند یک پس��ت 
واقعی به نظر برسد، احتمال اینکه بازگشت 
سرمایه   ای، بیش از حد متوسط را مشاهده 

کنید، افزایش خواهد یافت. 
اینستاگرام کال بر پایه عکاسی است. پس 

به آن به چشم شبکه ای اجتماعی برای هنر 
نگاه کنید. اگر به ۱۰ حس��اب کاربری برتر 
اینستاگرام در سال ۲۰۱۵ سر بزنید )البته 
نه آنهایی که متعلق به افراد مشهور است(، 
خواهید دی��د که به ندرت متن��ی در آنها 
وجود دارد و تنها درون تعداد اندکی از آنها 

لوگو مشاهده می شود. 
قانون محدودیت ۲۰ درصدی متن های 
درون هر عکس که در تبلیغات فیس بوکی 
وجود دارد، در اینستاگرام اعمال نمی شود. 
به ای��ن دلیل که اینس��تاگرام می داند که 
عکس های��ی ک��ه با نوش��ته پر ش��ده اند، 
بازدیدکنن��دگان زیادی نخواهند داش��ت. 
بگذاری��د این گونه بگوییم: »این یک قانون 

نانوشته است.«
ش��رکت »ای��زی کان��وس پرینت��س« 
ی��ک  ک��ه   )Easy Canvas Prints(
شرکت تجارت الکترونیک در آمریکاست و 
عکس ها را به پرینت های سفارشی تبدیل 
می کند، از تبلیغات اینستاگرامی اش به طور 
ش��گفت آوری نتایج مثبت به دست آورده 
اس��ت؛ ۵۵درصد هزینه اکتساب پایین تر و 
۳.۱۹ بازگش��ت از هزینه تبلیغات )بیش از 
۳۰۰درصد بازگشت سرمایه(، به نظر شما 

چطور است؟! 
۴- کوتاه بنویسید

می دانیم ک��ه مصرف کنندگان و کاربران 
شبکه های اجتماعی تنها برای مدت زمان 
کوتاهی به ه��ر چیزی توجه می کنند. کار 
ش��بکه های اجتماعی رساندن مقدار ثابتی 
خبر و ش��ایعه به کاربران ب��ا کمترین نیاز 
به مطالعه اس��ت و اینستاگرام از این قضیه 
مس��تثنی نیس��ت، حتی می ت��وان گفت 
اینس��تاگرام مکانی اس��ت که کاربران آن 

کمترین تمایل را به »خواندن« دارند. 
همانط��ور ک��ه تصاویرت��ان نباید خیلی 
نوش��ته داشته باشند، متن همراه عکس یا 
همان »کپش��ن « نیز نباید »قصه حسین 
ُک��رد شبس��تری« را تعریف کن��د. یادتان 
باشد »هر چه کمتر، بهتر«. در فیس بوک، 
طول ایده آل هر پس��ت ۴۰ کاراکتر است. 
کپشن های اینستاگرامی هم باید در همین 
حدود باش��د و نباید از ح��دود ۴۰ کاراکتر 

بیشتر باشند. 
ادامه دارد. . . 

۱۰ نکته مهم برای موفقیت تبلیغات اینستاگرامی  )بخش اول(
کلید

تبلیغات اثربخش و اثربخشی 
تبلیغات )بخش دوم(

Differentiation Princ i )صص��ل تمای��ز 
ple(؛ در تبلیغ��ات هیچ گاه از جمع تبعیت نکنید  

 .)Never Follow The Crowd(
در تبلیغ��ات »خواهی نش��وی رس��وا همرنگ 
جماع��ت باش« مفهومی ن��دارد. در تبلیغات باید 
حرکت��ی متفاوت با حرکت رقی��ب انجام داد. در 
حال حاضر تبلیغاتی در رادیو پخش می ش��ود که 
به صورت اس��لنگ )Slang( و کلمات محاوره ای 
اس��ت. ابتدا یکی از شرکت های شامپو این کار را 
آغاز کرد، بعد ش��رکت رقیب با استفاده از همان 
ش��یوه تبلیغ خود را ساخت و اکنون سایر صنوف 
هم از همین روش استفاده می کنند. در تبلیغات 
تبعیت از دیگران کار اشتباهی است. در تبلیغات 
ما دیده ش��ده که یک ش��رکت تای��ر تبلیغ طنز 
س��اخته و شرکت دیگر تایر هم از همان تبلیغات 
طنز استفاده کرده است. یک شرکت چای از یک 
شخصیت طنز اس��تفاده کرده، تولیدکننده دیگر 

چای هم از همان فرد استفاده می کند. 
این کار در تبلیغات، حرفه ای نیست. اگر رقیب 
شما یک تبلیغی س��اخته که خیلی مردم پسند و 
جذاب است، به شرکت س��ازنده تبلیغات بگویید 
که تبلیغی متفاوت با آن برای شما بسازد و این را 
یک قانون بدانید. یک توصیه بازاریابی این اس��ت 
که در یک دعوا که همه چاقو به دس��ت هس��تند 
کس��ی که یک هفت تیر دارد برنده اس��ت. تمایز 
بس��یار خوب اس��ت. قانون بازاریابی می گوید اول 
بودن، بهتر از بهتر بودن است. کسانی اول هستند 
که تمایز ایجاد کرده اند. ما می دانیم که بلندترین 
قله ایران دماوند اس��ت ولی دومین را نمی دانیم. 
اولی به دلی��ل تمایزی که برای خود ایجاد کرده، 
شناخته شده اس��ت. حال اگر یک شرکت رقیب 
در یک آیتم اول است و تمایز ایجاد کرده، ممکن 
است این س��وال پیش بیاید پس دیگر شرکت ها 
چ��ه کاری باید انجام بدهند. اگر یک ش��رکت در 

یک طبق��ه تمایز ایجاد کرده، س��ایر ش��رکت ها 
بای��د در چی��ز دیگری تمایز ایج��اد کنند. به طور 
مثال اتومبیل بلی��زر در امنیت تمایز ایجاد کرده 
اس��ت و بی ام و در چیز دیگر. در یکی از تبلیغات 
بلیزر گفته می ش��ود ک��ه در دنیای��ی که امنیت 
وجود ندارد ما مقداری به ش��ما امنیت می دهیم. 
نمی گوید به شما امنیت کامل می دهیم. این خود 

نشانه راستگویی و صداقت با مخاطب است. 
پس اگر رقی��ب در یک چیز تمایز ایجاد کرده، 
س��ایر رقبا می توانند در طبقه دیگری برای خود 
تمای��ز ایجاد کنند. نویس��نده کت��اب »۲۲قانون 
تغییرناپذیر مدیریت بازاریابی« معتقد است تاریخ 
نش��ان داده که تنها ش��یوه موفقیت در بازاریابی 
حرکت جس��ورانه منحصر به فرد اس��ت. منحصر 
به فرد بودن همان اصل تمایز اس��ت. کوفی عنان 
در صحبتی گفته ب��ود که در دوران دانش آموزی 
معلمی داش��ته، معلم روی تخته سفید یک نقطه 
سیاه گذاش��ت و از دانش آموزان س��وال کرد که 
روی تخته چه می بینید؟ دانش آموزان گفتند که 
یک نقطه س��یاه. معلم برای بدبینی دانش آموزان 
اظهار تاس��ف کرد ک��ه تخته به این س��فیدی را 
نمی بینید ولی نقطه س��یاه را به خوبی می بینید. 
من معتقدم که آنها افراد بدبینی نبودند بلکه این 
اصل وجود دارد که تمایز قابل دیدن اس��ت. افراد 
تمایز را می بینند. در تبلیغات اس��تدالل می شود 
این دی��دگاه دانش آموزان به دلیل تمایز اس��ت. 
اگر تخته س��یاه بود و یک نقطه س��فید روی آن 
ب��ود دانش آموزان چه چیزی را می دیدند؟ توصیه 
می شود به شرکت های تبلیغاتی که به عنوان یک 
شرکت تبلیغاتی نباید یک اثر موفق خود را برای 
ش��رکت دیگر در همان صنعت یا در صنعت دیگر 
بس��ازند. در تمام دنیا مرسوم است که اگر شرکت 
تبلیغاتی با یک شرکت کار می کند نمی تواند برای 

شرکت رقیب کار کند.
 اگر شرکتی برای یک بانک کار تبلیغاتی انجام 
می ده��د نمی تواند ب��رای بانک رقی��ب کار کند. 
اگ��ر برای ایران خ��ودرو کار می کند از نظر اخالق 

تخصصی نباید با سایپا کار کند. 
ای��ن موضوع ه��م از نظر اخالق��ی و هم از نظر 
حرفه ای نادرس��ت اس��ت. ش��رکت ها برای اینکه 
تمای��ز ایجاد کنند، الزم اس��ت تبلیغاتی متفاوت 
ب��ا تبلیغات رقبا بس��ازند. برای دیده ش��دن باید 

متفاوت بود. 
ادامه دارد. . . 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

بررسی یک کمپین: سیگار در ازای ۱۱ 
دقیقه زندگی بیشتر

 Aetna که یک ش��رکت بیمه درمانی در آمریکاست، 
قصد داش��ت با رویک��ردی متفاوت به س��المت، در مورد 
مضرات س��یگار اطالع رس��انی کند. تا زم��ان کمپین ۱۱ 
Initiative بیشتر کمپین های مربوط به سیگار، تهدیدها 
و چهره ناامیدکننده و س��یاهی را از س��یگاری ها به مردم 
نشان می دادند، اما اگر یک بار زبان دیگری برای صحبت با 

مردم به کار گرفته می شد، چه اتفاقی می افتاد؟ 
به گزارش ام بی ای نیوز، برای تش��ویق مردم به کاهش 
مصرف سیگار یا ترک آن )و به این ترتیب بهبود وضعیت 
س��المت(، Aetna  دست به خلق تجربه ای نو زد. آژانس 
Ogilvy & Mather طراح��ی و اج��رای این کمپین را 

به عهده داشت. 
دستگاهی به نام »دس��تگاه ۱۱« در معابر عمومی کار 
گذاشته شد. این دستگاه از مردم می خواست سیگارشان را 

با ۱۱ دقیقه زندگی منحصربه فرد معامله کنند. 
چرا ۱۱ دقیقه؟ 

هسته مرکزی کمپین از این قرار بود: »تحقیقات نشان 
داده بود که نکشیدن هر سیگار، ۱۱ دقیقه به عمر انسان 
اضافه می کند. حال بیایید ببینیم چطور می توانید از این 
دقایق بهترین استفاده را بکنید.« بله، برای هر سیگار، ۱۱ 
دقیقه از عمر گرانبهای انس��ان صرف می شود، پس ترک 
سیگار این ۱۱دقیقه ها را به مردم برمی گرداند. ایده خالقه 

کمپین از این ۱۱ دقیقه طالیی الهام گرفته شده بود. 
کس��انی ک��ه سیگارهای ش��ان را معاوض��ه می کردند، 
می توانس��تند ۱۱ دقیقه با س��گ ها بازی کنن��د یا اینکه 
از تماش��ای یک ش��وی اختصاصی جادویی لذت ببرند و 
حتی ش��اهد نمایش آکروبات بازی از نزدیک باشند. اینها 
سناریوهای ویدئوهای آنالین برای اطالع رسانی مرتبط با 

موضوع کمپین بود. 
کمپی��ن در Tumbler آغاز به کار ک��رد و از کاربران 
Tumbler خواس��ته ش��د در پس��ت هایی اع��الم کنند 
دل ش��ان می خواهد با این ۱۱ دقیقه های اضافه چه کنند. 
کمپین Initiative 11 در تمام شبکه های اجتماعی برند 
اجرا شد، کاور فیس بوک و توییتر Aetna نیز تغییر کرد. 

تنها جایی که از کمپین خبری نبود، وب سایت برند بود. 
تنها در ۲۴ س��اعت، آمار بازدید ویدئوی کمپین به ۱.۷ 
میلیون بازدید رس��ید. به نظر می رسید سیگاری ها از این 

برخورد متفاوت، خرسندند. 
همه می دانس��تند که این کمپین قرار نیس��ت سیگار 
کش��یدن را از بین ببرد، اما می توانس��ت م��ردم را به فکر 
وادارد تا قدمی برای ترک سیگار بردارند. کمپین همچنین 
به طور غیر مستقیم ماهیت Aetna  را برای مردم روشن 

می می کرد؛ سالمتی.  
 

بررسی یک کمپین: شرکت بیمه ای که 
حالل مشکالت شد

 Direct Line نام یک ش��رکت بیمه است که سال ها 
با ناکامی پیش رفته بود. مشتری زیادی نداشت و سال به 

سال از درآمد اندکش کاسته می شد. 
آنها می خواستند درآمدشان را افزایش دهند و برای این 

کار باید: 
i ارزش های جدیدی خلق می کردند

i میزان آگاهی از برند را افزایش می دادند
اما در قدم اول باید نیاز واقعی مشتریان و مفهوم بازار را 
درک می کردند تا به این وس��یله جایگاه تازه ای برای خود 
 Direct Line خلق کنند. به گزارش  ام بی ای نیوز، برند
با اتکا به یک استراتژی موفق شبکه های اجتماعی توانست 
هوی��ت عجیب و غریب��ی برای خود خل��ق کند. کمپین 
The Fixer و ش��خصیت وینستن ولف در مدت کوتاهی 

توانستند چهر ه جدیدی از برند به نمایش بگذارند. 
وینستن ولف، که هاوری کایتل نقش او را ایفا می کرد، 
یک حالل مش��کالت بود. ولف همان شخصیتی است که 
در فیلم داستان عامه پسند مشکالت را حل می کند و ردی 
از مسئله باقی نمی گذارد. شروع آگهی ها و معرفی وینستن 
ولف ب��ا همان دیالوگ های فیلم تارانتینو اس��ت. او باالتر 
از ش��رکت های بیمه می ایستد و می گوید: »من ویسنتن 
ولف مش��کالت تان را حل می کنم. آیا ش��رکت بیمه شما 
ق��ادر به این کار اس��ت؟«ماجرا از این قرار بود که برند در 
وب س��ایت گاردین  )Guardian(  آگهی هایی را از افراد 
مشهور منتشر می کرد که با مش��کلی روبه رو شده  بودند 
و وینس��تن ولف باید این مش��کل را حل می کرد. آژانس 
Saatchi & Saatchi  ک��ه در ای��ن کمپین با ش��رکت 
بیمه همکاری می کرد، ویدئوها را در فیس بوک، یوتیوب، 
واین و توییتر به اش��تراک می گذاشت و هدایت کمپین را 
در شبکه های اجتماعی به عهده داشت. در توییتر، کمپین 
#حل مش��کالت روزمره  )#everydayfix(  کاربران��ی را 
هدف قرار می داد که مش��کالتی س��اده و روزمره داشتند 
)مثال فراموش کرده بودند ناهارشان را به شرکت بیاورند( 
و مشکالت شان را حل می کرد. راه حل ها یا در حد توصیه 
باقی می ماندند یا اینکه به شکلی واقعی مشکل را برطرف 

می کردند. 
کمپین در جریان اعتصاب متروی لندن در سال ۲۰۱۵ 
و با ارس��ال بسته های ضد اس��ترس برای مسافران، بر سر 

زبان ها افتاد. 
میزان دیده ش��دن کمپین ۷۰۰هزار نفر گزارش شده 
اس��ت. برند توانس��ت چهره جدیدی برای خود بس��ازد و 
مشتریان تازه ای کس��ب کند. Direct Line  دیگر یک 
ش��رکت بیمه معمول��ی نبود که به حل مس��ائل تکراری 
می پرداخت؛ ش��رکت توانس��ته بود خ��ود را وارد زندگی 

روزمره مردم کند. 
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فعالیت های��ی ک��ه برای یک برند پیش��رو 
مؤثر واقع می ش��وند الزاما برای برند دنباله رو 
مؤثر نخواهند بود. برند پیشرو اغلب می تواند 
در یک حرکت رقابتی برنده ش��ود و جایگاه 
رهبری خود را حفظ کند، اما برند دنباله رو در 
جایگاهی قرار ندارد که بتواند از یک استراتژی 
پوش��اننده بهره بگیرد. گاه��ی یک واکنش 
تقلیدی هم می تواند برای برند دنباله رو مؤثر 
واقع ش��ود اما این در صورتی اس��ت که برند 
پیش��رو با سرعت هرچه بیشتر، آن جایگاه را 
برای خ��ود تثبیت نکرده باش��د. در ادامه به 
نق��ل از هورموند، به بی��ان نکاتی مفید برای 

جایگاه سازی یک برند دنباله رو می پردازیم. 
خطر واکنش های تقلیدی

 برنده��ای دنبال��ه رو گم��ان می کنن��د از 
راه تولید محصولی تقلی��دی اما باکیفیت تر 
می توانن��د به موفقیت دس��ت یابن��د و این 
تفکری اش��تباه است، چراکه تنها بهتر بودن 
از رقیب کافی نیس��ت و باید پی��ش از آنکه 
رهبر زمانی برای تثبیت خود داش��ته باشد، 
تبلیغاتی گس��ترده، معرفی و نامی بهتر برای 

خود برگزیند. 

در جست وجوی فضاهای خالی
 »دنب��ال فض��ای خالی گش��تن« یکی از 
بهترین روش ها درزمینه بازاریابی است. برای 
یافتن فض��ای خالی باید بتوانی��د در جهت 
عکس فکر کنید تا به آنچه خالف نظر همگان 
است دس��ت  یابید. در اینجا به بررسی چند 
شیوه برای یافتن فضاهای خالی می پردازیم. 

فضای خالی ب�رای اندازه: جهت توضیح 
این ش��یوه می توان مثالی از تبلیغ بسیار مؤثر 
ماش��ین کوتاه، چ��اق و زش��ت فولکس واگن 
بیتل  )Volkswagen Beetle(  زد. فضای 
خال��ی در اندازه ماش��ین بود و مناس��ب ترین 
تبلیغی که فولکس واگن می توانست اجرا کند 
تبلیغی بود که جایگاه را ش��فاف و بدون هیچ 
ابهامی ذکر کن��د. آنها از تبلیغ »کوچک فکر 
کنید« اس��تفاده کردند که همین امر موجب 

ش��د جایگاهش را به عنوان ماش��ین کوچک 
پی��دا کن��د. فولکس واگ��ن نمونه کالس��یک 
 ایج��اد فض��ای خالی براس��اس اندازه اس��ت.

 فض�ای خالی با به�ای باال: فض��ای خالی 
به��ای ب��اال اغلب ب��رای کااله��ای قدیمی و 
تثبیت شده ای مانند ماشین، ساعت و تلویزیون 
مناس��ب اس��ت؛ به خص��وص کاالهای��ی که 
مشتریان شان از شرایط تعمیر دستگاه رضایت 
ندارند. میش��لوب با یکی از جایگاه سازی های 
عالی در تم��ام دوران، کار خ��ود را آغاز کرد. 
نوشیدی شیواز رگال )Chivas Regal( نیز 

نوشیدنی های  باوجود 
مانن��د  گرانبهای��ی 
هیگ ان��د هیگ پینچ 
بات��ل )ک��ه پ��س از 
جن��گ جهان��ی دوم 
گرانبهای شان  جایگاه 
را از دس��ت دادند( با 
پیام روش��ن و واضح 
گرانبهایی  برن��د  »ما 
بازار آمد  به  هستیم« 
و با موفقیت بسیاری 
روبه رو شد. بهای باال، 

نه تنها برای کاالهای لوکس��ی مانند ماشین، 
نوش��ابه، عطر و س��اعت تأثیرگذار است بلکه 
ب��رای محص��والت پیش پاافت��اده ای همچون 
پاپکورن هم تأثیرگذار اس��ت. درواقع می توان 
بیان کرد راز موفقیت در بهای باال این است که 
در تثبیت جایگاهی باال، با محصولی ارزشمند 
و درزمینه  ای که مش��تریان پذیرای برندهای 
گرانبها باشند، نخستین بود چراکه در غیر این 
صورت بهای ب��االی محص��والت تنها فراری 
دهنده مش��تریان احتمالی خواهد بود. محل 
تثبیت کاالهای گرانبها در آگهی هاس��ت و نه 
در مغازه ها. آگهی ها باید برند شما را به روشنی 

در مقوله بهایی ویژه قرار دهند. 
فضای خالی با بهای پایین: در سنجش 
بها به عن��وان فضای خالی ممک��ن، می توان 
گفت که بهای پایین برای کاالهای جدیدی 

نظیر دستگاه پخش ویدئو و تجهیزات فکس 
انتخاب مناس��بی است، چراکه مصرف کننده 
معتقد اس��ت اگر وسیله درس��ت کار نکند، 
چن��دان ض��رری نکرده اس��ت. اس��تفاده از 
برندهای غذایی با اس��م عام تالشی در جهت 
اس��تفاده از فض��ای خال��ی به��ای پایین در 

سوپرمارکت ها به حساب می آید. 
دیگ�ر فضاهای خالی مؤثر: جنس��یت، 
 زم��ان، س��ن، پخ��ش و… امکان های��ی از

 جایگاه س��ازی های با قوه هستند. در توجه 
به جنس��یت می توان مثال س��یگار مارلبرو، 

نخس��تین 
برن��د مل��ی را 
ک��ه توانس��ت 
مردانه  جایگاه 
س��یگار  در  را 
تثبیت کند نام 
ب��رد. زمانی که 
جنس��یت  از 
تثبیت  ب��رای 
جایگاه استفاده 
شیوه  می شود، 
ساده و بدیهی، 

همیشه بهترین شیوه نیست. 
فضای خالی کارخانه: اشتباه متداول در 
جایگاه یابی، پر کردن فضای خالی موجود در 
کارخان��ه، در عوض فض��ای خالی موجود در 
ذهن است. شرکت ها به ساخت کاالها بیشتر 
از برند توجه می کنند، این در حالی است که 
در جهان امروز ب��رای موفق بودن باید بتوان 
برند به وجود آورد نه کاال. کاال چیزی اس��ت 
که در کارخانه س��اخته می ش��ود درحالی که 
برند چیزی اس��ت که در ذهن و با اس��تفاده 
از ش��یوه های جایگاه سازی که با انتخاب یک 
اسم آغاز می شوند، س��اخته می شود. ادسل 
)Edsel( کارخان��ه ف��ورد، نمون��ه تاریخی 
این مورد اس��ت. ش��یوه ای مناسب در داخل 
کارخانه، اما ش��یوه ای نامناس��ب در خارج از 
کارخانه؛ تنها به این دلیل که جایگاهی برای 

چنین ماش��ینی در چنین مجموعه ای وجود 
نداشته و بازار از قبل با ماشین های کرومیک 
با بهای متوسط پر شده بود. ادسل می توانست 
با انتخاب لقبی مناسب همچون »ماشینی با 
کارایی باال« و به ش��کلی مجل��ل، دو در و با 
صندلی های تکی ارائه ش��ده و اسمی مناسب 
داشت تا جایگاهی را که تا آن زمان هیچ کس 

به آن نرسیده بود به خود اختصاص دهد. 

تله  تکنولوژی
 اگر فض��ای خالی در ذهن وجود نداش��ته 
باش��د، حت��ی دس��تاوردهای تکنولوژیک��ی 
آزمایش��گاه های پژوهش��ی ه��م با شکس��ت 
روبه رو می شوند. به عنوان مثال در سال ۱۹۷۱ 
Brown-( براون-فورم��ن   نوشابه س��ازی 

Forman(، فرست80.8 را به عنوان نخستین  
»نوشابه بی رنگ« وارد بازار کرد و به موفقیت 
باالیی رس��ید، چراکه نوشابه بی رنگ دیگری 
موجود نب��ود و در بازار فض��ای خالی بزرگی 
وجود داش��ت، ولی همین نوشابه دو سال بعد 
با شکستی چند میلیون دالری مواجه شد به 
این دلیل که نوش��ابه بی رنگ در داخل بطری 
نخس��تین اس��ت، اما در ذهن نوشابه قهوه ای 
نخس��تین اس��ت. درواقع آگهی فرست 80.8 
خریداران را تشویق کرد تا به نوشابه جدید به 
شکل جانشینی برای دیگر نوشابه ها نگاه کنند. 

تله جذب همگان
 س��ال های گذش��ته که برندها و تبلیغات 
بسیار کمتری وجود داشت تالش برای جذب 
همگان دارای مفهوم بود؛ این در حالی است 
که در دنی��ای امروز بای��د درصحنه تولید و 
سیاست جایگاهی داشت چراکه رقبای زیادی 
در انتظارن��د و اینکه اگ��ر بخواهید همه چیز 
و همه کس باش��ید ممکن اس��ت با شکست 
مواجه ش��وید. ب��رای برنده ب��ودن در دنیای 
امروز باید در بازار ج��ای پای محکمی برای 
خود درس��ت کنید، حتی اگرچند موردی را 

از دست بدهید. 

۴ ترفند روان شناسی بازاریاب ها جایگاهسازییکبرنددنبالهرو
برای فروش کاال به شما

ممکن اس��ت فکر کنید تصمیم گیری در زمینه خرید 
برعهده خودتان است، ولی درواقع شما به طرز زیرکانه ای 
دستمایه ترفندهای بازاریابی هستید. در این مقاله به نقل 
از بازده، چهار ترفند روان شناسی بازاریاب ها برای فروختن 

کاال را به شما معرفی می کنیم. 
ذهن انسان یک ماشین استدالل پردازی قدرتمند است، 
ولی پاشنه آش��یل خودش را دارد. این میانبرهای ذهنی 
به ما کمک می کنن��د تا هر زمان بین اطالعات مختلفی 
که در معرض ش��ان قرار می گیریم حرک��ت کنیم، بدون 
آنکه احساس ناتوانی کنیم و شرکت ها از این مسئله آگاه 

هستند. 
در اینج��ا چند ترفند روان شناس��ی بازاریاب ها معرفی 
می ش��ود که بازاریابان با اس��تفاده از آنها شما را به خرید 

وامی دارند.
1- بسترسازی

بسترسازی یعنی فرآیند قرار گرفتن در معرض چیزی 
که می تواند بر پاس��خ ش��ما به چیزی دیگر تأثیر بگذارد. 
به عنوان مثال، ش��ما با دیدن کلمه »ساحل« سریع تر یاد 
کلمه »تعطیالت« می افتید تا با دیدن کلمه »ترافیک« و 
بازاریابان می توانند با استفاده از این تأثیر توجه شما را به 

سمتی که می خواهند هدایت کنند. 
به عنوان مثال، در مطالعه ای که در س��ال ۲00۲ انجام 
شد، نائومی مندل و اریک جانسون بررسی کردند چگونه 
پس زمینه صفحات وب و رنگ ها می تواند بر مشتریانی که 

قصد خرید خودرو دارند اثر بگذارد. 
وقتی پس زمینه سبز بود و سکه هایی در آن قرار داشت، 
مشتریان بیشر وقت ش��ان را به بررسی اطالعات قیمتی 
می پرداختن��د، ولی وقتی پس زمینه قرمز با ش��عله های 

آتشین بود، به مسائل ایمنی اهمیت بیشتری می دادند. 
2- اثر فریبگر

در این پدیده، شرکت ها یک گزینه مازاد اضافه می کنند 
که باعث می شود شما گران ترین گزینه را انتخاب کنید. 

به عنوان مثال، دن آریلی، استاد روان شناسی و اقتصاد 
رفتاری، در س��خنرانی تد خودش تشریح کرد که چگونه 
مجله اکونومیست سه گزینه اش��تراک را در اختیار افراد 
قرار داد؛ اش��تراک آنالین ۵۹ دالر، اشتراک نسخه چاپی 

۱۲۵ دالر و اشتراک آنالین- چاپی ۱۲۵ دالر. 
آریلی تحقیقی روی ۱00 نفر از دانشجویانش انجام داد 
و این سه گزینه را به آنها پیشنهاد کرد و پرسیدکدام یک 
را انتخاب می کنند. اکثر دانشجویان گزینه آنالین-چاپی 
را انتخاب کردند، زیرا بهترین معامله به نظر می آمد. ولی 
وقتی گزینه اشتراک چاپی را حذف کرد، اکثر دانشجویان 

ارزان ترین گزینه را برگزیدند. 
از ای��ن رو دفع��ه بعد که خواس��تید بی��ن چند گزینه 
انتخاب کنید و یکی از گزینه ها به نظر فوق العاده می آمد، 
از خودتان بپرسید واقعا چرا این گزینه را انتخاب کرده اید. 

۳- نشان دادن کمبود و نایاب بودن محصول
وقتی منابع نایاب باشند، بیشتر طالب آنها می شویم. این 

یک اصل بنیادین در عرضه و تقاضا است. 
به عنوان مثال، بلیت هواپیما را درنظر بگیرید. خطوط 
هوایی غالبا این گونه تبلیغ می کنند؛ »تنها سه بلیت باقی 
مانده است« که باعث می شود برای فورا وارد عمل شدن 

بیشتر احساس فشار کنیم. 
در س��ال ۱۹۷۵، استیفن ورچل و همکارانش تحقیقی 
انجام دادند. آنها دو جعبه کلوچه یکس��ان را به ۲00 نفر 
نشان دادند. تنها تفاوت این جعبه ها در این بود که یکی از 
آنها ۱0 کلوچه داشت و دیگری دو کلوچه. در رتبه بندی 
انجام ش��ده توس��ط ش��رکت کنندگان در ای��ن تحقیق، 
جعب��ه ای که دو کلوچه در آن قرار داش��ت ارزش��مندتر 

شناخته می شد. 
جان کوئلچ، استاد کسب و کار هاروارد می نویسد: »نایابی 
جعلی باعث می شود افراد سریع تر خریدشان را انجام دهند 

و شاید حتی به خریدی بیش از حد معمول بینجامد.«
شرکت اپل در فروش آیفون و همچنین ناشر کتاب های 
هری پات��ر، از این اصل بهره گرفتند. آنه��ا کاری کردند 
که مردم پیش س��فارش انجام دهند یا ساعت ها در صف 
فروش��گاه ها بایس��تند. به گفته کوئلچ »درواقع، مختصر 
کمبودی در این زمینه وجود داشت، ولی در هر دو مورد، 

بازاریابان پیش بینی خوبی از سطح تقاضا داشتند.« 
۴- زیان گریزی

به عبارت ساده، زیان گریزی یعنی افراد بیشتر احتمال 
دارد تصمیمی بگیرند که باعث جلوگیری از زیان شود نه 

اینکه از طریق آن تصمیم به سود برسند. 
ایده زیان گریزی توس��ط دنیل کانمن، روان ش��ناس و 
اقتصاددان رفتاری برنده جایزه نوبل کشف شد. در ۱۹۹0 
مطالعه ای انجام ش��د که کانم��ن و همکارانش، لیوان یا 
شکالت می دادند یا اصال چیزی نمی دادند و سپس به آنها 

گزینه هایی برای دادوستد آن قلم می دادند. 
حدود 86درصد از کس��انی که به آنها لیوان داده شده 
 بود، لیوان ش��ان را نگه  داش��تند و ۱0درصد از کسانی که 
شکالت داشتند معامله آن را با لیوان انتخاب کردند، ولی 
تنها نیمی از کسانی که چیزی به آنها داده نشده  بود، لیوان 
را انتخ��اب کردند. یافته ها نش��ان می دهند که دارندگان 
لیوان ها نسبت به کسانی که لیوان ها را به دست می آوردند 

ارزش بسیار باالتری برای نگهداری شان قائل بودند. 
بازاریابان از این پیشنهاد آزمایشی بهره می گیرند. وقتی 
افراد طعم چیزی را بچشند، تمایل بیشتری برای حفظ و 

از دست ندادنش دارند. 
اینها تنها چند ترفند بازاریابان است که باعث می شود 
محصول ش��ان مقابله ناپذیر شود، ولی به یاد داشته باشید 

که همیشه قدرت در دانستن است! 
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101 ایده برای بازاریابی کسب و کارهای 
کوچک )1(

 در ای��ن مقاله به نق��ل از ibazaryabi، به ارائه ۱0۱ 
ایده برای بازاریابی کسب و کارهای کوچک پرداخته ایم که 

می تواند کسب و کار شما را متحول کند. 
هدف اصلی یک کس��ب و کار کوچ��ک جهانی، فروش 
محصوالت و خدمات کسب و کار است. این کار با قرار دادن 

کسب و کار مقابل مخاطبان هدف است. 
س��پس ق��رار دادن چیزی جل��وی آنها که ب��رای آنها 
مش��کلی را حل می کند که نمی توانن��د آن را رد کنند یا 

جای دیگری آن را پیدا کنند. 
هوشمندانه ترین کاری که صاحب کسب و کار می تواند 
بکند، درست کردن برنامه بازاریابی است. این باعث ویژه 

شدن کسب و کار او از سایر رقبا می شود. 
راه های زیادی وجود دارند که شما می توانید کسب و کار 
خ��ود را متمایز کنید.ب��ا ترکیب درس��تی از فعالیت ها، 

می توانید روی مؤثرترین آنها تمرکز کنید. 
در اینجا ۱0۱ روشی را آورده ایم که شما با آن می توانید 

کسب و کار خود را بهینه کنید. 
 برنامه ریزی بازاریابی

۱- یک برنامه بازاریابی برای کس��ب و کار خود درست 
کنید. 

۲- ساخت یا مرور مجدد تحقیقات بازار خود. 
3- یک گروه هدف برای خود درست کنید. 

4- یک سند روال فروش واحد برای خود بنویسید. 
۵- گروه هدف و مشتریان خاص خود را مشخص کنید. 
6- محصوالت و خدمات پیش��نهادی خود را توس��عه 

بدهید. 
عناصر بازاریابی

۷- کارت کسب و کار خود را به روزرسانی کنید. 
8- کارت کسب و کار خود را متفاوت از دیگران درست 

کنید. 
۹- بروش��ور خود را به روزرسانی کنید یا بروشور جدید 

درست کنید. 
۱0- یک بروش��ور دیجیتال برای س��ایت خود درست 

کنید. 
۱۱- سایت خود را مجدد طراحی کنید. 

۱۲- محصوالت ترویجی خالقانه درس��ت کرده و با آن 
در رویدادها شرکت کنید. 

تشکیل شبکه شخصی 
۱3- یک گام آسانسوری بنویسید. 

۱4- برای یک کنفرانس ثبت نام کنید. 
۱۵- خ��ود را به صاحبان کس��ب و کارهای محلی دیگر 

معرفی کنید. 
۱6- یک ورکشاپ کسب و کار محلی طراحی کنید. 

۱۷- به اتاق بازرگانی محلی خود ملحق شوید. 
۱8- در یک نمایشگاه غرفه ای اجاره کنید. 

نامه مستقیم
۱۹- ی��ک کمپی��ن نامه پس��تی مس��تقیم چندگانه 

راه اندازی کنید. 
۲0- چند راه دسترس��ی درس��ت ک��رده و روش های 

مختلف را امتحان کنید. 
۲۱- ی��ک فراخوان اقدام واضح و فریبنده برای هر نامه 

مستقیم درست کنید. 
۲۲- برای هر نامه کارت پس��تال های مناسب و پاکت 

نامه مناسبی را انتخاب کنید. 
۲3- به مشتریان قبلی نمونه های مجانی و هیجان انگیز 

بفرستید تا کسب و کار آنها را به دست آورید. 

تبلیغات
۲4- در رادیو تبلیغات کنید. 

۲۵- در روزنامه های زرد تبلیغات کنید. 
۲6- روی بیلبورد تبلیغات کنید. 

۲۷- از اس��تیکر ها ی��ا مگنت ه��ا ب��رای تبلیغات روی 
کارت های خود استفاده کنید. 

۲8- در روزنامه های محلی تبلیغات کنید. 
۲۹- روی تلویزیون های محلی تبلیغات کنید. 

30- روی فیس بوک تبلیغات کنید. 
3۱- روی لینکدین تبلیغات کنید. 

3۲- روی وب س��ایت های مرتبط ب��ا فضای تبلیغاتی 
خریداری کنید. 

33- ی��ک امضای کناری برای تبلیغات خود اس��تفاده 
کنید تا شما را ویژه کند. 

بازاریابی رسانه های اجتماعی
34- کار ب��ا رس��انه های اجتماعی برای کس��ب و کار را 

شروع کنید. 
3۵- یک صفحه فیس بوک درست کنید. 

36- ی��ک آدرس منحصربه ف��رد ی��ا ن��ام کارب��ری 
منحصربه فرد برای صفحه فیس بوک خود درست کنید. 

3۷- یک حساب کاربری توییتر برای خود درست کنید. 
38- ف��رد دیگ��ری را ری توییت کنید یا ب��ه او جواب 

بدهید. 
3۹- یک مجموعه ای از حساب های کاربری برای خود 

درست کنید. 
40- کس��ب و کار خود را روی مکان های گوگل لیست 

کنید. 
4۱- بالگ نویسی کسب و کار خود را شروع کنید. 

4۲- پس��ت های مرتب بالگ براساس یک روال منظم 
بنویسید. 

43- محتویات آنالین خود را در رس��انه های اجتماعی 
بوک مارک کنید. 

44- گروه سازی کنید. 
ادامه دارد....
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بازاریابی موفقایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

 برندهای دنباله رو گمان می کنند از راه 
تولید محصولی تقلیدی اما باکیفیت تر 
می توانند به موفقیت دست یابند و این 
تفکری اشتباه است، چراکه تنها بهتر 

بودن از رقیب کافی نیست و باید پیش 
از آنکه رهبر زمانی برای تثبیت خود 

داشته باشد، تبلیغاتی گسترده، معرفی 
و نامی بهتر برای خود برگزیند



 مشکالت سختی که هر کارآفرین موفقی 
آنها را تجربه می کند

جلوگی��ری از ورشکس��تگی و به موفقیت رس��اندن یک 
کس��ب و کار، بخش از سختی های کارآفرینی است. مشکالت 

دیگری نیز وجود دارند که ادامه مسیر را سخت می کنند. 
زمانی ک��ه یک س��رمایه گذار تصمیم می گی��رد روی یک 
استارت آپ یا شرکت سرمایه گذاری کند ریسک بزرگی انجام 
می دهد. او می داند که ممکن است تمام پول خود را از دست 
بده��د اما بازهم به ایده کارآفرینان اعتماد کرده و بخش��ی از 
س��رمایه خود را در اختیار آنها قرار می ده��د. بعد از دریافت 
س��رمایه، این وظیفه شما است که ایده خود را عملی کرده و 
پولی را که در اختیار دارید چند برابر کنید. حتی تصور کردن 
چنین شرایطی هم ترسناک است، اما این تازه بخش کوچکی 
از دغدغه های فکری یک کارآفرین است. در ادامه این مقاله  به 
نقل از زومیت به بررس��ی ۹ مورد دیگری می پردازیم که یک 
کارآفرین بعد از راه اندازی کسب و کار خود با آنها درگیر می شود. 

۱-  اهمیت داشتن تمام صحبت های شما
یک ف��رد کارآفرین همانند یک بازیگر اس��ت و دفتر کار، 
صحنه بازی او اس��ت. تم��ام کارهایی که یک کارآفرین انجام 
می دهد، حرف هایی که می زند، ایمیل هایی که ارسال می کند 
و تمام حالت های چهره اش زیر ذره بین کارمندانش است. شاید 
خودتان متوجه نباشید که هنگام پاسخ دادن اخم کرده اید اما 
کارمندتان متوجه این موضوع می شود و سعی می کند علت آن 
را جویا شود. یک کارآفرین حتی یک ثانیه هم نمی تواند از این 

موضوع فاصله بگیرد و به حال خودش باشد. 
۲- توجه بازار به حضور برند شما

ساختن یک برند و معرفی کردن آن به دیگران کار سختی 
اس��ت. درواقع دیده شدن یک برند توسط دیگران به اندازه ای 
س��خت است که اکثر برندها ۱۰۰ بار باز شدن سایت شان در 
یک روز را جش��ن می گیرند. حال تصورش را بکنید که پیدا 

کردن مشتری تا چه اندازه می تواند کار سختی باشد. 
۳- دریافت سرمایه کالن

افرادی که برای جذب سرمایه تالش کرده باشند می دانند 
که دریافت سرمایه های باال تا چه اندازه دشوار است. زمانی که 
شما ش��رکتی را راه اندازی می کنید، درک درستی از مخارج 
آینده خود ندارید. نمی دانید س��اختن و شکل دادن یک برند 
کار آس��انی نیست و بسیار بیشتر از آن چیزی که تصورش را 

می کردید برای تان هزینه به همراه خواهد داشت. 
۴- پیدا کردن مشتری های وفادار

تص��ورش را بکنید که وارد بازار کار ش��ده  و محصول خود 
را عرض��ه کرده اید، اما قبل از ش��ما افراد دیگ��ری نیز در این 
صنعت مشغول به کار بوده اند و رقیب شما محسوب می شوند. 
مش��تری ها نیز ترجی��ح می دهند کاال یا خدم��ات مورد نیاز 
خ��ود را از افراد باتجربه تر خریداری کنند، بنابراین معموال به 
استارت آپ ها پیشنهاد می ش��ود که ابتدا بازارهای کوچک را 

هدف قرار دهند. 
۵- استخدام متخصص فروش باتجربه

همانط��ور که می دانید اس��تخدام ک��ردن یک متخصص 
فروش برای هر کس��ب و کاری ضروری است. فراموش نکنید 
ک��ه یک فرد باتجربه و حرفه ای هرگز حاضر نمی ش��ود برای 
کس��ب و کارهای نوپا کار کند. مگر اینکه آن استارت آپ واقعا 
حرفی برای گفتن داش��ته باشد، بنابراین بهتر است زمانی که 
هنوز به این مرحله نرسیده اید، اقدامی برای استخدام متخصص 

فروش انجام ندهید. 
۶- باال بودن فشار داخلی

تمام سختی ها و مشکالت یک استارت آپ به عوامل بیرونی 
مانند س��رمایه گذار ختم نمی شود. گاهی اوقات فشار از طرف 
ش��رکا و همکاران نیز باال می رود. آنها توق��ع دارند که مبالغ 
باالتری از سرمایه گذاران دریافت شود و تهدید می کنند که در 
صورت برآورده نشدن خواسته های شان شرکت را ترک خواهند 
کرد. از دست دادن یک کارمند کلیدی در این موقعیت به ضرر 
شرکت خواهد بود. در چنین شرایطی فشار بسیار باالیی روی 
مدیران خواهد بود و بهتر اس��ت راه حل اساسی برای حل آن 

در نظر گرفته شود. 
۷- پایین بودن سرعت انتقال پول

تصور کنید که با س��رمایه گذار به توافق رس��یده  و قرارداد 
امضا کرده اید. ش��ما می خواهید این پول هرچه س��ریع تر در 
حساب بانکی تان قرار بگیرد تا بتوانید کار خود را آغاز کنید. اما 
سرمایه گذاران هیچ عجله ای برای انجام این کار نداشته و کارها 
را با کمترین سرعت ممکن پیش می برند. در چنین شرایطی 
هیچ کاری از دس��ت شما برنمی آید و باید ضمن رعایت ادب 
صبر کنید تا مدت زمان مورد نظر سپری شود. بهتر است قبل 
از بستن قرار داد خود تمام شرایط را چندین بار مطالعه کرده 

و نظر چند وکیل باتجربه را نیز جویا شوید. 
۸- تجربه کردن شرایط ورشکستگی

آیا تا به حال در این شرایط قرار گرفته اید و می دانید که چه 
احساسی دارد؟ ورشکستگی به زمانی گفته می شود که میزان 
بدهی های شرکت بیش��تر از دارایی های آن باشد. به عبارتی 
به عدم توانایی یک شرکت به پرداخت صورت حساب هایش 
گفته می شود. در چنین شرایطی همه تصمیم ها مهم هستند 
و می توانند یک ش��رکت را برای همیش��ه نابود کرده یا آن را 

نجات دهند. 
۹-  دست کم گرفتن انعطاف پذیری اعضای تیم

یکی از شگفت آورترین چیزهایی که در طول فعالیت با آن 
مواجه خواهید ش��د این است که اعضای تیم تان تا چه اندازه 
انعطاف پذیر هس��تند. نحوه ایجاد ش��دن این انعطاف پذیری، 
ش��فافیت است و الزمه آن به اش��تراک گذاشتن اخبار خوب 
و بد با اعضای تیم اس��ت. این کار را انجام دهید و ببینید که 
آنها خیلی بیش��تر از چیزی که فکرش را می کردید نسبت به 
مشکالت شرکت خوش بین هستند. البته مهم ترین نکته ای که 
باید رعایت کنید این اس��ت که هیچ موقع ترس تان را به آنها 
نشان ندهید. فراموش نکنید که شما یک بازیگر هستید و اداره 

همه امور در دستان شما است. 
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بدون ش��ک هدف هر شرکتی 
ق��دم نهادن در مس��یر موفقیت و 
پیشرفت است. با این حال در این 
رابطه نکته ای ک��ه تقریبا همگان 
نس��بت به آن غافل هس��تند این 
اس��ت ک��ه صرفا نباید پیش��رفت 
مدنظ��ر ق��رار گی��رد و کیفیت و 
س��رعت آن نی��ز از عوامل مهم و 
تأثیرگذاری است که باید همواره 
مورد توجه باش��د. در این راس��تا 
آش��نایی به اقداماتی که می تواند 
ش��ما را در پیش��رفتی درس��ت و 
منطقی یاری کند، نخستین قدم 
محس��وب می ش��ود. توجه به این 
نکته ضروری است که با توجه به 
بازار رقابتی ح��ال حاضر اقدامات 
اش��تباه یا حت��ی کم بازده ش��ما 
می تواند عرصه رقابت را بر ش��ما 
تنگ یا به ط��ور کامل حذف کند. 
در همین راستا در ادامه به معرفی 
مواردی که می تواند در این رابطه 

تأثیرگذار باشد، می پردازیم. 

۱- از تکنول�وژی برای انجام 
کارها استفاده کنید

در هر شرکتی همواره یک سری 
اقدام��ات وج��ود دارد ک��ه کامال 
ضروری بوده، با این حال در صورت 
پرداختن به آنها ممکن است برای 
کاره��ای اصل��ی با کمب��ود وقت 
مواجه شوید. برای مثال محاسبه 
و پرداخت حقوق پرسنل، بازدید از 
بخش های مختلف شرکت و نظایر 
این امور از جمله اقداماتی هستند 
که مدیران بای��د مورد توجه خود 
قرار دهند. با توجه به مشکالتی که 
وجود دارد توصیه می شود هرگونه 
فعالیتی را که پتانسیل اتوماتیک 
ش��دن دارد، ره��ا کنی��د. این امر 
تنها مرب��وط به بخ��ش مدیریت 
نب��وده و در تمامی قس��مت های 
ش��رکت می توانید به این ش��کل 
عمل کنید. برای مثال در رابطه با 
بازدید از شرکت می توانید با نصب 
دوربین های مداربسته در کسری 
از ثانیه به این هدف خود دس��ت 

پیدا کنی��د یا در رابطه با پرداخت 
حقوق یک سیستم اینترنتی بانکی 

می تواند گره گشا باشد. 

۲- کارمن�دان خ�ود را ب�ه 
ب�ا یکدیگر  ارتباط مس�تقیم 

تشویق کنید
یکی از الزامات تیم کاری خوب 
این است که اعضای آن با یکدیگر 
ارتباطی مس��تقر و خوب داش��ته 
باش��ند. امروزه با رش��د اینترنت و 
همه گیر شدن شبکه های ارتباطی 
مج��ازی، ارتباط مس��تقیم کمتر 
رخ داده و ای��ن امر خصوصا برای 
محیط  های کاری آفت محس��وب 
می شود. اگرچه شبکه های ارتباطی 
نظیر اسکایپ باعث افزایش سرعت 

ارتباط��ات ش��ده، با این 
اس��ت  ح��ال ض��روری 
ارتب��اط مس��تقیم افراد 
یکدیگر حفظ ش��ود،  با 
البته ای��ن امر به معنای 
کنار گذاشتن تکنولوژی 
نب��وده و ب��دون تردی��د 
مزیت های بس��یاری نیز 
دارد. ب��ا ای��ن ح��ال در 
جایگاه مدیر شرکت الزم 
اس��ت به نحوی حرفه ای 
و درس��ت آن را مدیریت 
کنید ت��ا ارتباط��ات در 

سطح ایده آل باقی بماند. از جمله 
اقداماتی که امروزه ش��رکت ها در 
راستای کاهش استفاده از ارتباط 
اینترنتی کارکنان خود اس��تفاده 
می کنند، اعم��ال محدودیت های 
مشخص برای فرستادن پیام است. 
برای مث��ال می توانید محدودیت 
2۰ کلمه ای برای پیام ها قرار دهید 
تا در ص��ورت نیاز به صحبت های 
مهم و طوالنی افراد مجبور باشند 

به سراغ یکدیگر بروند. 

را  موج�ود  وقفه ه�ای   -۳
کاهش دهید

از جمله معضالت هر کارمندی، 
مس��ئله کمبود وقت است. اگرچه 
هرکس��ی برای خود برنامه ای در 
راس��تای مدیری��ت آن دارد با این 

ح��ال هم��ه آنها جنبه ش��خصی 
داش��ته و به همین خاطر کمبود 
یک برنامه جامع احساس می شود. 
در همین راستا بهترین فرد برای 
انج��ام این امر، مدیر هر ش��رکت 
اس��ت. برای این اقدام الزم نیست 
کاری س��خت انجام دهید یا وقت 
زیادی ب��رای برنامه ری��زی صرف 
کنید. تنها کافی اس��ت اقداماتی 
را ک��ه کارکنان را از وظایف اصلی 
خ��ود دور می س��ازد ح��ذف یا به 
نح��وی خالقانه تغییر دهید. برای 
مثال ممکن است زمان صرف ناهار 
بس��یار وقت گیر و طوالنی باش��د. 
برای این امر می توانید از مس��ئول 
بخ��ش نظاف��ت بخواهی��د غذای 
هر فرد را س��ر س��اعتی مشخص 

تحویل داده و طب��ق زمان معین 
شده جمع آوری کند. بدون تردید 
اقدامات وقت گیر تنها شامل زمان 
ناه��ار نبوده، با ای��ن حال با توجه 
به ای��ن امر ک��ه این گون��ه موارد 
برای هر ش��رکتی متفاوت است از 
ارائه توضیحات بیش��تر خودداری 

می کنیم. 

۴- به جای حذف جلس�ات 
ساعت آن را محدود کنید

بدون تردید جلس��ات کاری از 
اهمیت بسیار زیادی برای روند رو 
به جلوی شرکت برخوردار است. با 
این حال می��زان زمان آن معموال 
بیش از حد انتظار طول کش��یده 
و به همی��ن خاطر مدیران به فکر 
حذف آنها می افتند. در این رابطه 

توصیه می ش��ود به ج��ای حذف، 
اهداف جلس��ه را به طور مشخص 
تعیین کرده و حداکثر زمان هر یک 
را مشخص کنید. با این اقدام دیگر 
اف��راد از پرداختن ب��ه موضوعاتی 
متفرق جلوگی��ری کرده و منظور 
خ��ود را به بیان��ی مختصر مطرح 
خواهند کرد که بدون شک امری 
مثب��ت خواهد ب��ود. نکته  دیگری 
ک��ه باید همواره م��ورد توجه قرار 
گیرد این است که وجود جلساتی 
مستقر با همه یا تک تک کارکنان 
نیز امری مهم ب��وده که امروزه به 
علت مشغله کاری مدیران و تصور 
بی اهمیت ب��ودن آن، مورد غفلت 
ق��رار می گیرد که باید به روش��ی 
منطق��ی صورت گی��رد. در رابطه 
با این گونه جلس��ات الزامی به 
حضور فیزیکی افراد در مکانی 
مش��خص نب��وده و حت��ی در 
گروه های شبکه های اجتماعی 

نیز می تواند صورت گیرد. 

تنه�ا  انج�ام  روی   -۵
ی�ک کار تمرکز ک�رده و از 
پرداختن به چندین فعالیت 

به طور همزمان دوری کنید
جمل��ه  از  ب��ودن  پ��رکار 
اف��راد  مثب��ت  خصلت ه��ای 
محس��وب می شود و به همین 
خاطر همه افراد در تالش هستند 
ت��ا کاره��ای بیش��تری را به طور 
همزمان انجام دهن��د. این امر در 
رابطه با ام��ور کم اهمیت، اقدامی 
مثبت محس��وب می ش��ود، با این 
حال در رابطه با وظایف اصلی شما، 
دیگر نمی توان با جدیت نسبت به 
اثربخش بودن آن نظر داد. اگرچه 
هر فردی با دیگری متفاوت بوده و 
از ظرفیت ها، استعدادها و آستانه 
تحمل متفاوتی برخوردار است، با 
این حال به طور معمول بهتر است 
تمرکز خ��ود را تنها روی یک کار 
گذاش��ته و پس از پایان یافتن آن 
اقدام به ش��روع فعالیت��ی جدید 
کنید. با این کار در پایان س��اعت 
کاری ب��ا حجم بیش��تر و کیفیت 
باالت��ری از کاره��ای انجام ش��ده 

مواجه خواهید شد. 

۶- بدانی�د ک�ه چ�ه موقع 
باید اقدام�ات خود را متوقف 

سازید
اس��تمرار و ممارست در انجام 
کاره��ا امری مطلوب محس��وب 
نش��ان دهنده  ک��ه  می ش��ود 
سرسختی و شجاعت شما است. 
با این ح��ال در صورت��ی که در 
راستای هدف و برنامه ای نادرست 
باش��د دیگر این امر برای ش��ما 
س��ودمند نخواهد بود. به همین 
خاطر الزم اس��ت به این بینش 
دس��ت پیدا کنید که هرکس��ی 
ممکن است اش��تباه کند. با این 
حال نباید برای س��رپوش نهادن 
روی آن تصمیم نادرس��ت خود 
را ادامه دهید. در این گونه مواقع 
الزم است این توانایی را در خود 
ایجاد کنید که هرموقع الزم است 
تصمیمات خود را متوقف کرده یا 

به طور کامل کنار بگذارید. 
۷- فرهن�گ کاری خ�اص 

خود را ایجاد کنید
این امر که تمام��ی کارمندان 
در ارتب��اط با مش��تری و س��ایر 
نح��وی  ب��ه  خ��ود  ارتباط��ات 
 مش��خص و با توجه به چارچوبی 
تعیین ش��ده عمل کنن��د، امری 
اس��ت که در راس��تای حرفه ای 
ش��دن و بهبود جایگاه ش��رکت 
بس��یار ضروری است. با این حال 
اکثر شرکت ها بنا به دالیلی از این 
امر خ��ودداری کرده و از فرهنگ 
س��ازمانی و کاری سایر شرکت ها 
اگرچ��ه  می کنن��د.  اس��تفاده 
الگوبرداری از فرهنگ س��ایر رقبا 
امری مناسب محسوب می شود، 
ب��ا این حال این ام��ر در صورتی 
اس��ت ک��ه از دای��ره الگوبرداری 
خارج نش��ود. درواقع کپی برداری 
مطلق از فرهنگی دیگر با توجه به 
این امر که فرهنگ هر شرکت با 
توجه به نیاز آن طرح ریزی و اجرا 
شده است، تصمیمی هوشمندانه 

نخواهد بود. 
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از پخت و پز در آشپزخانه تا ابداع یک 
صنعت جدید! 

راه اندازی کسب و کار نیم میلیارد 
دالری از کلوچه های یخ زده

راش��ل و اندی برلینر از پخت و پز در آشپزخانه 
خ��ود به ابداع یک صنعت کامال جدید رس��یدند. 
آنها قصد نداش��تند بازاری ب��رای غذاهای یخ زده 
اورگانیک راه بیندازند، اما وقتی نتوانس��تند چیز 
خوبی ب��رای خوردن پی��دا کنن��د، فهمیدند که 

می توانند چنین بازاری را ایجاد کنند. 
ب��ه گزارش ش��بکه، در س��ال ۱۹87راش��ل و 
اندی برلین��ر امپراتوری غذاهای ی��خ زده گیاهی 
 )pot pie( ارگانی��ک خود را با یک پ��ای ظرفی
در آشپزخانه خود در کالیفرنیا آغاز کردند. وقتی 
راشل دخترش اِمی را باردار بود به او گفته شد که 
باید اس��تراحت کند و سرپا نایستد و از آشپزخانه 

دور باشد. 
بع��د از آنکه این زوج از ش��ام های یخ زده ای که 
اندی به خانه می آورد ناامید ش��دند، فهمیدند که 

می توانند کار بهتری انجام دهند. 
آش��پزخانه اندی برای راه اندازی ب��ازاری برای 

غذاهای یخ زده گیاهی ارگانیک پیش قدم شد.
 در ح��ال حاضر، این کس��ب و کار 5۰۰میلیون 
دالر در آمری��کا، بریتانیا و فرانس��ه درآمد دارد و 
انتظار می رود که پایش به آس��یا و اس��ترالیا هم 

برسد.
 برلینره��ا ک��ه ح��اال پدرب��زرگ و مادربزرگ 
ش��ده اند، تصمیم دارند این کسب و کار خانوادگی 
را حفظ و ضمن توسعه آن به صورت زنجیره ای از 

امتیازات اصلی آن محافظت کنند. 
آنه��ا می گویند وقت��ی کارمان را آغ��از کردیم، 

هدف ما 2.5 میلیون دالر فروش بود.
 ما فکر کردیم که با این پول درآمد کافی برای 
زندگی و پرداخت خرج تحصیل و دانشگاه اِمی را 

خواهیم داشت.
 ما برای تم��ام این  چیزه��ا برنامه ریزی نکرده 
بودی��م. ت��ازه پ��س از چه��ار س��ال از راه اندازی 
کس��ب و کارمان، س��ود کس��ب کردی��م و رویای 
س��اختن یک کس��ب و کار نیم میلیارد دالری به 

سرمان زد. 
در ابت��دا م��ادر ریچ��ارد به ما کم��ک می کرد 
و دوس��تان ه��م در مورد دس��تور پخ��ت غذاها 

کمک مان می کردند.
 ما ب��ه نمایش��گاه غذاهای ارگانی��ک رفتیم و 
بازدیدکنندگان��ی که از پای های ظرفی ما خورده 
بودن��د گفتن��د که ای��ن پای ها خیلی خوش��مزه 
هستند و نظیر شان در نمایشگاه نیست. این گونه 

بود که کار توزیع را آغاز کردیم. 
در ابت��دا، بزرگ تری��ن مش��کل ما تولی��د مواد 
اولیه باکیفیت بود. هیچ کس محصوالت ارگانیک 

نداشت. 
وقتی ما کارمان را با کش��اورزان کوچک شروع 
کردیم آنها هم با کسب و کار ما رشد کردند. امروز 
ما با کشاورزانی سر و کار داریم که 2۰هزار هکتار 

زمین را پوشش می دهند. 
هنوز ه��م غذاهای مان را همانن��د زمانی که در 
آشپزخانه ش��خصی مان بودیم، درست می کنیم، 
فقط مقیاس کار بزرگ تر شده است. سرآشپزمان 
هن��وز هم ب��ه خانه م��ا می آید تا دس��تور پخت 

غذاهای جدید را با هم امتحان کنیم. 
ش��رکت های غذایی بزرگ پیش��نهاداتی برای 
ما داش��تند ی��ا اینکه ب��ه هم��کاری با م��ا ابراز 
عالقه می کردند، اما ما همیش��ه می دانس��تیم که 

می خواهیم خصوصی و خانوادگی باشیم. 
قبال یک ش��رکت چای گیاهی داشتیم و آن را 

فروختیم. 
متوجه ش��دیم برای هر کسی که کار می کنیم 
اوضاع به س��رعت خراب می ش��ود و همین به ما 
انگی��زه داد ت��ا این کس��ب و کار را تح��ت کنترل 

خودمان بگیریم.
 ما از س��وی سرمایه گذاران تحت فشار نیستیم 
و همین باعث ش��ده که ب��ه ماموریت اصلی خود 

پایبند باشیم. 
چالش بزرگ دیگر ما، سوپرمارکت ها هستند. ما 
بودجه بازاریابی نداریم. فروش��گاه های زنجیره ای 
مواد غذایی از ما می خواهند تبلیغ کنیم و تخفیف 
بدهی��م، اما محص��والت ما بدون آنه��ا هم خوب 

فروش می روند.
 م��ا رش��د دو رقم��ی را تجرب��ه می کنی��م و 
شرکت هایی که پول شان را صرف هزینه بازاریابی 
ی��ا تبلیغ��ات می کنند در حال رکود هس��تند؛ ما 

کارمان را درست انجام می دهیم. 
م��ا خان��واده کوچکی هس��تیم. داس��تان های 
خانواده های بزرگ را ش��نیده ایم و در نسل بعدی 

مسائل پیچیده تر هم می شوند.
 اِم��ی بس��یار درگیر پای��داری این ش��رکت و 
فرهنگ آن اس��ت. او و همسرش که هر دو عضو 
هیأت مدیره هس��تند، روند پیشرفت کار را دنبال 

می کنند. 
به هر حال، هیچ کدام از آنها به دنبال مدیرعامل 
شدن نیستند و عالقه مندند که فرهنگ، ارزش ها 

و ماموریتی را که داریم تضمین کنند. 
حت��ی فکر کردن ب��ه اینکه کارها را به ش��کل 
متفاوتی انج��ام دهیم برای م��ان غیرقابل تحمل 

است.

اگرچههرفردیبادیگریمتفاوت
بودهوازظرفیتها،استعدادهاو
آستانهتحملمتفاوتیبرخوردار
است،بااینحالبهطورمعمول
بهتراستتمرکزخودراتنهاروی
یککارگذاشتهوپسازپایان
یافتنآناقدامبهشروعفعالیتی

جدیدکنید

مترجم: امیرآل علی

پیشنهادکسبوکار

نویسندگی - نگارش آزاد و دیگر شکل های نگارش ستون اینترنت هستند. نه تنها خوانندگان به محتوای موثق نیاز دارند، بلکه صاحبان کسب و کار نیز 
به دنبال استخدام نویسندگان ماهر هستند. شما می توانید با یک جست وجوی اینترنتی ساده، پیشنهادهای نویسندگی زیادی در اینترنت پیدا کنید.
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اخبار

س�اری - دهقان - در مراس��می با حضور مدیرعامل آبفاشهری 
مازن��دران، فرماندار و امام جمعه کالردش��ت و مدیران و مس��ئوالن 
شهرستانی ، ابوالقاسم رودگر نژاد به عنوان مدیر آب و فاضالب شهری 
کالردش��ت معرفی و از زحمات مهندس موسی نژاد قدردانی شد. به 
گزارش خبرنگار مازندران، مدیرعامل ش��رکت در این مراسم با بیان 
اینکه کش��ور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد، گفت: 
کاهش میزان بارندگی و نزوالت جوی طی ۳دهه اخیر به کمبود آب 
دامن زده است. مهندس ذاکری ضمن تاکید بر مدیریت مصرف آب 
افزود: از ائمه جمع��ه و جماعات تقاضا داریم در خصوص لزوم صرفه 
جویی و مدیریت مصرف در مس��اجد و اماکن مقدس اطالع رس��انی 
کنند. وی، یکی از دالیل مصرف بی رویه آب را قیمت ناچیز آن دانست 
و تصریح کرد: قیمت تمام شده هر متر مکعب آب، ۷۵۰ تومان است 
درحالی که از هر مش��ترک به ازای ه��ر مترمکعب مصرف آب ۳۵۰ 

تومان دریافت می شود. مدیرعامل آبفاشهری مازندران، از بدهی ۲۲ 
میلیارد تومانی مشترکین به این ش��رکت خبر داد و اظهار داشت: از 
مردم محترم استان تقاضا می شود به منظور اجرای طرحهای آبرسانی 
، بهای قبض آب خود را پرداخت نمایند تا کارکنان این شرکت بتوانند 

خدماتی که در خور مشترکین است، ارایه نمایند. مهندس ذاکری، در 
بخش دیگری از سخنانش، به عقب ماندگی مازندران در برخورداری 
از طرحهای فاضالب نسبت به میانگین کشوری اشاره و تصریح کرد: 
از سال ۷۴ تا پایان سال مالی امسال، برای اجرای طرحهای فاضالب 
در ۱۱ شهر استان ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد. وی، با اشاره 
به بهره مندی ۵ شهر مازندران از فاینانس خارجی، افزود: مبلغ ۲۸۱ 
میلیون یورو تسهیالت از بانک توسعه اسالمی به مدت ۴ سال برای 
اجرای طرحهای فاضالب در این شهرها اختصاص می یابد که بزرگ 
ترین وام بانکی خارجی محس��وب می ش��ود. مدیرعامل آبفاشهری 
مازندران، استفاده از اعتبارات داخلی و نیز مشارکتهای مردم را روش 
دیگر تامین اعتبار برای اجرای این طرحها دانس��ت و اظهار داش��ت: 
درحال حاضر مطالعات اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضالب 

۲۰ شهر استان درحال انجام است. 

 بندرعباس  - اشرف پورباقری -   استاندار هرمزگان در ششمین 
جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان،  خواستار رسیدگی به 
مس��ائل و مشکالت پیش روی صادر کنندگان شد. به گزارش روابط 
عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، دکتر همتی افزود: 
الزمه توس��عه صادرات غیرنفتی مرتفع نمودن مش��کالت این قشر 
 اس��ت. وی اظهار داشت: یکی از نیازهای مهم امر صادرات، حمایت از 
تولید کنندگان استان است.  وی افزود: ایجاد تشکل برای تولیدکنندگان 
استان در راستای بررسی مشکالت صادرات و همچنین یافتن بازار، از 
گام های اساس��ی است. این مقام مسئول تصریح کرد: برای صادرات 
بیشتر محصوالت کش��اورزی، نیاز است، زنجیره تولید تا صادرات در 
بخش کشاورزی توسط سازمان مربوطه انجام شود. وی صادرات پایاپای 
را بهترین گزینه برای تبادل کاال بین کشورها عنوان کرد و افزود: اگر 
بتوانیم مازاد مصرف داخل استان را به دیگر کشورها صادر نماییم هم 
از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی استان گام بزرگی برخواهد داشت. 
وی با تاکید بر امر گردشگری توسط گردشگران خارجی و همچنین 

اقدام در راستای رونق این بخش افزود: هر گردشگری که یکهزار و ۲۰۰ 
دالر در استان هزینه نماید معادل ۳۰ بشکه نفت است. دکتر همتی با 
تاکید بر شناسایی راهکارهای مناسب در این بخش افزود: سرعت در 
حل مسئله برای ما مهم است و ما به دنبال راهکار برای رونق در این 
بخش هستیم و نیاز است که تمام دستگاههای اجرایی همکاری نمایند. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز از تحقق 6۰ درصد 

صادرات بخش صنایع استان در برنامه پیش بینی شده سال جاری خبر 
داد. خلیل قاسمی در این نشست با توجه به شرایط استان هرمزگان 
یکی از اهداف اصلی اس��تان را، احی��اء بنادر کوچک در قالب افزایش 
مراودات تجاری با کشورهای همسایه به منظور ارتقا و بهبود تجارت 
خارجی استان برشمرد. وی افزود: خارج از دو بندر باهنر و رجایی که 
نقش ملی را برای کشور ایفا می کنند، امروز با تالش و همت اداره بنادر 
و دریان��وردی و بخش خصوصی، بندر تیاب که یکی از بنادر قدیمی 
استان است، احیا شد که برای اولین بار ۳ تن محصول صادراتی میگو از 
این بندر به کشورهای همسایه صادر گردید. قاسمی دیگر هدف سال 
جاری را، افزایش صادرات واحدهای تولیدی داخل اس��تان برشمرد و 
گفت: ۲۵ درصد افزایش صادرات محصول واحدهای تولیدی اس��تان 
را به عنوان تکلیف سنگین برای تحقق برنامه ششم برای خود تعریف 
کردیم. قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به میزهای تخصصی 
ملی پرداخت و اظهار داشت:میز قیر، گوجه فرنگی و صنایع دریایی به 

استان تفویض شد. 

تبری�ز – ماهان ف�اح- س��امانه تحت وب اطالع��ات مکانی 
مشترکین گاز اس��تان آذربایجان شرقی اس��تقرار یافت. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 
در تش��ریح قابلیت های این س��امانه نرم اف��زاری گفت: GIS  یک 
سامانه اطالعات مکانی است که با مدیریت داده ها امکان دسترسی 
آنالین به کلیه اطالعات مشترکین اعم از کد آدرس نقشه تاسیسات 
و ... همچنین امکان اصالح و تجزیه و تحلیل های مربوطه را فراهم 
می نماید. سیدرضا رهنمای توحیدی افزود: پروژه GIS در شرکت 
گاز اس��تان از سال 9۳ کلید خورده و با اجرای پایلوت در شهرستان 
تبری��ز اطالعات مکانی بیش از 6۷9۸۱6 مش��ترک گاز را گردآوری 

 و در قال��ب نرم افزاری تجمیع نموده اس��ت. توحیدی تصریح کرد: 
الیه بندی شهرس��تان تبریز، اطالعات علمک ها، شیرها، اتصاالت، 

ایس��تگاه ها، ش��بکه های تغذیه و توزیع با بهره گیری از نقشه های 
دقیق و همچنین اطالعات پایه ای نظیر اسامی معابر از خروجی های 
این سامانه می باشد. وی با اشاره به اینکه پروژه GIS شهرستان تبریز 
در مرحله جمع بندی و بروزرسانی اطالعات می باشد، اظهار داشت: 
با توجه به استقرار بیس این سامانه، سایر شهرهای استان به ترتیب 
وسعت در مرحله پیاده سازی این پروژه قرار گرفته است. مدیرعامل 
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی یادآور شد: استقرار تحت وب این 
سامانه منجر به افزایش سرعت دسترسی و تحلیل داده ها و ارتقای 
تکنولوژی و همگامی با استانداردهای روز را برای ارائه خدمات بهینه 

به مردم شریف استان به ارمغان خواهد داشت.

اصفهان - قاسم اسد - حکم شهردار اصفهان که از سوی وزیر 
کشور ابالغ شده بود، توسط استاندار اصفهان به شهردار اصفهان اهداء 
ش��د. به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري اصفهان، حکم 
ش��هردار اصفهان که از سوی وزیر کشور به قدرت اهلل نوروزی تعلق 
گرفت در مراسم تکریم و معارفه شهردار اصفهان قرائت شد. متن این 

حکم به این شرح است:
جناب آقای قدرت اهلل نوروزی باغکمه

سالم علیکم
در اج��رای تبصره )۳( ذیل بند یک ماده )۸۰( قانون تش��کیالت، 
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

۱۳۷۵/۳/۱ با اصالحات بعدی و با توجه به پیشنهاد شورای اسالمی 
شهر اصفهان و نظر به تجارب ارزنده به موجب این حکم جنابعالی را 

به سمت شهردار اصفهان منصوب می نمایم.
امیدواریم با استعانت از پروردگار یکتا و با در نظر گرفتن عدالت در 
رسیدگی به مناطق، مراقبت در انضباط مالی، مطالعه و بهره گیری 
از همه ظرفیت ها و کوش��ش در ایجاد محیط سالم شهری، نیل به 
اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی و منویات و مطالبات مقام 
معظم رهبری »مدظله العالی« و سیاس��ت های دولت تدبیر و امید 

میسر گردد.
توفیقات روز افزون جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت محوله از 

خداوند متعال مسئلت دارم.
عبدالرضا رحمانی فضلی

بندرعباس  - اش�رف پورباقری -  معاون امور بازرگانی و توس��عه 
تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: محصوالت کشاورزی 
با بس��ته بندی های استاندارد صادر می ش��ود.  به گزارش روابط عمومی 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، محمد عباس��ی با اعالم این 
خب��ر افزود: ای��ن طرح از پانزدهم آبان ماه اجرایی می ش��ود. وی هدف از 
اجرای این طرح را ارتقای س��طح کیفی محصوالت کشاورزی، جلوگیری 
از صادرات کاالهای نامرغوب و غیر اس��تاندارد و حفظ کیفیت کاال عنوان 
کرد. عباس��ی افزود: در این شاخص، ۲۲ قلم کاالی محصوالت کشاورزی 
اعم از انواع میوه، تره بار، س��بزی و صیفی تعریف ش��ده اس��ت.  معاون 
امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
افزود: با اجرای این طرح تمام محصوالت کش��اورزی با کانتینر یخچالی 
 حمل می ش��ود تا در کش��ور مقصد کیفیت محصول حفظ شود. عباسی
 ش��اخص ها و ضوابط بس��ته بندی می��وه و تره بار صادرات��ی را که می 
بایست صادر کنندگان به آن توجه داشته باشند به شرح ذیل اعالم نمود: 
 ۱- بس��ته بندی سیب درختی)در کارتن با شانه و ضربه گیر دو ردیف تا 
 9 کیل��و گرم، س��ه ردیف ت��ا ۱۵ کیلوگ��رم، چهار ردیف��ه درجه یک تا 
۱۸ کیلوگرم ؛ در کارتن در بس��ته بندی ۳ کیلوگرم )سیب درختی، زیر 
۱۲۰ گرم درجه یک( ۲- بس��ته بندی انار ) کارتن یا س��بد یک ردیفه با 

شانه یا فوم یا دو ردیف تا ۱۰ کیلوگرم( ۳- بسته بندی کیوی) در کارتن 
یا سبد یک ردیفه با شانه ۳ تا ۴ کیلوگرم؛ در سبد فله تا ۱۰ کیلوگرم؛  در 
کارتن یا سبد ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم بدون شانه( ۴-  بسته بندی لیمو شیرین 
) در کارتن و سبد یک یا دو ردیفه با شانه تا ۱۰ کیلوگرم؛ در کارتن و سبد 
فله حداکثر ۱۰ کیلو گرم( ۵- بسته بندی لیمو ترش ) در کارتن صادراتی 
تا ۱۵ کیلو گرم( 6- بس��ته بندی پرتقال ) در کارتن یا س��بد صادراتی تا 
۸ کیلوگرم؛ در کارتن یا س��بد صادراتی تا ۱۵ کیلوگرم( ۷- بسته بندی 
زردآلود، گیالس، آلبالو، هلو، شلیل، آلو و سایر میوه های تک هسته ای ) در 
کارتن یا سبد از ۵۰۰ گرم تا 6 کیلوگرم( ۸- بسته بندی گل کلم، کلم، کاهو 
ساالدی )آیس برگ( ) کاهوی ساالدی در سبد یا کارتن یک ردیفه ) تا ۸ 

کیلوگرم(؛  انواع کلم یا گل کلم در سبد یا کارتن تا ۱۲ کیلوگرم؛ انواع کلم 
 در کیسه توری تا ۱۵ کیلوگرم( 9- بسته بندی کاهو رسمی و کاهوچینی
  ) در س��بد ۱۲ تا ۱6 کیلوگرم(  ۱۰- بس��ته بندی س��یب زمینی و پیاز

 ) کارتن تا ۱۵ کیلوگرم؛ کیس��ه توری تا ۲۵ کیلوگرم( ۱۱- بسته بندی 
هندوانه) کارتن یک ردیفه تا ۱۸ کیلوگرم؛ سبد یک ردیفه تا ۱۸ کیلوگرم؛ 
باک��س چوبی حداکثر تا ۱۰۰۰ کیلوگرم؛ به ص��ورت فله ای در کانتینر 
یخچالدار( ۱۲- بسته بندی انواع خربزه ) کارتن یک ردیفه تا ۱6 کیلوگرم؛ 
سبد یک ردیفه تا ۱6 کیلوگرم( ۱۳- بسته بندی انواع فلفل دلمه )سبد یا 
کارتن یک یا دو ردیفه حداکثر ۱۰ کیلوگرم( ۱۴- بسته بندی خیار، کدو 
و بادمجان) کارتن یا سبد تا ۱۵ کیلوگرم( ۱۵- بسته بندی گوجه فرنگی 
)سبد یا کارتن تا ۱۰ کیلوگرم( ۱6- بسته بندی کرفس و تره فرنگی )سبد 
یا کارتن تا ۱۲ کیلوگرم( ۱۷- بسته بندی سیر ) سبد، کارتن، جعبه چوبی 
یا کیسه توری تا ۱۰ کیلوگرم( ۱۸- بسته بندی انگور) در سبد یا کارتن 
حداکثر تا ۸ کیلوگرم( ۱9- بسته بندی خرمالو ) سبد یا کارتن حداکثر 
تا ۵ کیلوگرم( ۲۰- بس��ته بندی به و گالبی ) کارتن و س��بد یک یا دو 
ردیفه حداکثر تا ۱۰ کیلوگرم( ۲۱- بسته بندی فلفل ریز و بامیه )سبد یا 
 کارتن حداکثر تا ۱۰ کیلوگرم( ۲۲- بسته بندی کلم بروکلی )در یخدان تا 

۸ کیلوگرم خالص و ۱۱ کیلوگرم ناخالص(

با حضور مدیرعامل آبفاشهری مازندران و مسئوالن شهرستانی

مدیر امور آبفاشهری کالردشت معرفی شد

دکتر همتی، استاندار هرمزگان:

ما به دنبال راهکار برای رونق توسعه صادرات هستیم

پیاده سازی سامانه تحت وب اطاعات مکانی مشترکین گاز استان آذربایجان شرقی

اهدای حکم قدرت اهلل نوروزی، شهردار جدید اصفهان توسط استاندار اصفهان

اجرای طرح صادرات محصوالت کشاورزی در بسته بندی های استاندارد

8 هکتار اراضی تصرفی زیارت گرگان از سوی منابع طبیعی در حال پیگیری قضایی است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در روس��تای زیارت گرگان ۸ هکتار از اراضی دولتی بصورت غیرقانونی از س��وی برخی افراد 
فرصت طلب تصرف ش��ده است که از سوی منابع طبیعی در حال پیگیری قضایی است.یک نماینده مجلس شورای اسالمی طی 
اظهاراتی منابع طبیعی و دستگاه های نظارتی را عامل اصلی زمین خواری در گردنه حیران در آستارا و روستای زیارت درگلستان 
دانست که در هامش آن مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان جهت روشنگری افکارعمومی جوابیه ای تهیه کرده که 
متن آن بدین شرح است: بر اساس اسناد قانونی موجود حوزه آبخیز زیارت مساحتی حدود ۷۰۰۰ هکتار را در بر می گیرد که از این 
سطح برابر ضوابط و مقررات ۸۲۵ هکتار جزء مستثنیات قانونی اشخاص است. روستای زیارت پیشینه و قدمتی ۲۰۰ ساله دارد که در 
خارج از طرح هادی و بافت روستا حدود ۲۰۰۰ خانه در آن احداث شده است که اعالم احداث ۷۰۰۰ ویال کذب محض بوده است. اما 
آنچه در منطقه  زیارت گلستان  بصورت غیر قانونی ساخته شده و پرونده آن در مراجع قضایی از سوی منابع طبیعی در جریان است 
تعداد ۱۸ واحد خانه ویالیی است ضمن اینکه  ۴۲ مورد پرونده مربوط به حصارکشی و دیوار کشی در عرصه های منابع ملی از سوی 

افراد بصورت غیرقانونی صورت گرفته، که پرونده های آن نیز در مراجع قضایی در حال پیگیری میباشد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان آزادشهر:
معرفی مشاغل سبز درنمایشگاه

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان آزادشهر گفت: با هدف معرفی و حمایت از مشاغل سبزو 
با رویکرد جلب مشارکت جوامع محلی و ذی نفعان برای حفظ، توسعه و احیای منابع طبیعی ، بانوان روستاهای هدف پروژه ترسیب 
کربن حوزه این اداره در نمایش��گاه صنایع دس��تی، مواد غذایی و دارویی که در اولین جشنواره بازی های بومی محلی شمال شرق 
کشوردر آزادشهر برگزار شد شرکت فعال داشتند.حسین سلطانعلی افزود: بانوان روستاهای هدف پروژه ترسیب کربن پس از طی 
کردن دوره های آموزشی مختلف مبادرت به تولید محصول در زمینه های مختلف گیاهان دارویی، صنایع دستی، صنایع غذایی نموده 
، در نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف به لحاظ ایجاد فرصت مناسب برای ارائه و عرضه محصوالت تولیدی خود شرکت می نمایند. 
دوره های آموزشی مذکور ، دوره های مختلف سازگار با منابع طبیعی است و طی استانداردهای فنی و حرفه ای بر اساس تفاهم نامه 
منعقد شده با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برای روستاهای هدف برگزار می شود.در ادامه ایشان افزود: در این پروژه که 
با رویکرد جلب مشارکت جوامع محلی و ذی نفعان است، اقدام به ترویج مهارت هایی به عنوان معیشت جایگزین از طریق آموزش 
و توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی با تمرکز بر توانمندسازی گروه های محلی صورت گرفته است. همچنین اهدافی مانند انتقال 
تجربیات جهت مشارکت جوامع محلی و سازمان های دولتی، توان افزایی و آموزش و متشکل نمودن مردان و زنان روستایی و ارائه 

آموزش های حفظ و احیای منابع طبیعی دنبال شده است.

بازدید کارکنان معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سرای سالمندان
کرمان- خبرنگار فرصت امروز- دکتر ابوس��عیدی به هم��راه جمعی از کارکنان 
معاونت امور اجتماعی دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان به مناس��بت هفته گرامیداشت 
سالمندان از سرای سالمندان کرمان چهارشنبه ۱۲ مهرماه بازدید بعمل آوردند. این بازدید 
با هدف ادای احترام و تکریم س��المندان، توس��ط دکتر ابوسعیدی و جمعی از کارکنان 
معاونت امور اجتماعی دانش��گاه علوم پزشکی کرمان صورت پذیرفت.  سرپرست بخش 
مرکز فوق گفت: ساختمان این مرکز توسط مرحوم حاج آقا شیوخ اهدا شده است و تحت 
نظارت بهزیستی و کمک های خیرین اداره می شود . در این مجموعه ۵۰ نفر مددجو وجود دارد که تغذیه آنان با توجه به دستور 

کارشناس تغذیه رعایت می شود و هفته ای ۲ مرتبه کارشناس فیزیوتراپ به این مرکز مراجعه می کند .

به دستور مهندس عالی پور 
ستاد اربعین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تشکیل شد

 اهواز - ش�بنم قجاوند  - در راس��تای تس��هیل در هماهنگی امور مربوط به اربعین حس��ینی و خدمات رس��انی بهتر به زائران
 ابا عبداهلل الحسین)ع( در مرز چزابه، ستاد اربعین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با محوریت حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان 
وزارت نفت جنوب  تشکیل شد . بر اساس این تصمیم که در دومین جلسه شورای فرهنگی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ریاست 
مدیر عامل این شرکت گرفته شد، مدیریت های ترابری و پشتیبانی نفت، عملیات غیر صنعتی، حراست و روابط عمومی با محوریت و 
هماهنگی بسیج شهید تندگویان، تمهیدات حضور و استمرار خدمت رسانی را در پایانه مرزی چزابه فراهم نموده و تا بازگشت کامل 
زائران در منطقه حضور خواهند داشت . مهندس عالی پور در این نشست با اشاره به انسجام و هماهنگی بسیار خوب دست اندرکاران 
این ستاد در اربعین سال گذشته، تاکید کرد: امسال نیز با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین استان خوزستان و براساس 
تقسیم کار صورت گرفته، مجموعه مناطق نفتخیز جنوب به فراهم نمودن زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز زائران اهتمام خواهد نمود .

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین: 
ظرفیت استفاده از شبکه ریلی در استان قزوین افزایش می یابد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: با اجرای طرح های دوخطه کردن راه آهن زنجان، 
قزوین، تهران و افتتاح خط آهن قزوین به رشت سهم استفاده از شبکه ریلی در استان افزایش می یابد.  مسعود حق لطفی روز یکشنبه 
در شورای هماهنگی حمل و نقل استان که با حضور افشین پیرنون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای، منوچهر صفری معاون 
فنی و زیربنایی راه آهن شمالغرب، نصیر زاده رئیس کنترل ونظارت پروژه های استان های قزوین و زنجان و رافع نصاری فر رئیس 
اداره عمران و بهسازی شهری در محل اداره راه و شهرسازی استان برگزار شد اظهارداشت:اگر بتوانیم حمل و نقل یکپارچه را در استان 

ساماندهی و عملیاتی کنیم زمینه افزایش بهره وری در کار فراهم می شود.

دیدار مدیر مخابرات گیان با نماینده مجلس ،فرماندار، شهردار ،اعضای 
شورای شهر و بخشدار مرکزی شهرستان ماسال

رشت- مهناز نوبری-  در راستای رایزنی های مهندس آموئی با نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستانها 
در خصوص تسریع در اجرای پروژه FTTH و ارائه اینترنت پرسرعت از بستر فیبر نوری به کلیه مشتریان تجاری و خانگی ،دیدار 
صمیمی مدیر مخابرات منطقه گیالن با نماینده مردم  شهرستان ماسال در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار ،شهردار ، اعضاء شورای 
ش��هر، بخشدار و کارکنان مخابرات شهرستان ماسال برگزار گردید.در نشس��ت مذکور مواردی اعم از: اجرای پروژه FTTH و ارائه 
اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری به مشتریان تجاری و خانگی، اجرای فیبر به طول شش کیلومتر از چاخ تا اولم و نیالش ،اجرای 
فیبر از ش��الما تا خروم و تامین ارتباط جاده ای منطقه گردش��گری اولس بالنکاه ،نصب دکل BTS موبایل و سایر خدمات متنوع 

مخابراتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

تقدیر شورای شهرنوبران از رئیس اداره آب و فاضاب این شهر
اراک - مینو رستمی - حسام الدین شهیدی رئیس شورای اسالمی شهر نوبران با اهداء لوح تقدیر از رئیس اداره آب و فاضالب شهر 
نوبران قدرداني نمود. به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي رئیس شورای اسالمی شهر نوبران از تالش مجدانه سید 
حجت اهلل شاهرخ رییس اداره آبفا این شهر قدرداني نمود. در بخشي از این لوح تقدیر آمده : با عنایت به فعالیت های صادقانه جنابعالی 
 در امر توزیع آب شرب سالم و بهداشتی و ارائه خدمات شبانه روزی به مردم شریف شهر نوبران بر خود فرض میدانم به مصداق حدیث

)من لم یشکر المخلوق،لم یشکر الخالق( از زحمات و مساعی جنابعالی تقدیر و تشکر نموده  و برای شما توفیق مسئلت دارم .

3 انتصاب در شرکت برق منطقه ای خوزستان   
اهواز – ش�بنم قجاوند -   توس��ط رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان، سرپرست دفتر هیئت 
مدیره،  مدیرعامل و حسابرس��ی داخلی، سرپرس��ت دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و H.S.E و مجری ساختمانی خطوط 
منصوب شدند. محمود دشت بزرگ دراحکامی جداگانه عبدالرسول زرگر، بیژن بابادی و وحید معرف را به ترتیب به عنوان سرپرست 
دفتر هیئت مدیره ، مدیرعامل و حسابرسی داخلی ، سرپرست دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و H.S.E و مجری ساختمانی 
 خطوط منصوب کرد.  دشت بزرگ در این احکام انتصاب آورده است : امید است با برنامه ریزی و تالش مضاعف و اتکال به ایزد منان

 زمینه های رشد و تعالی را در جهت اهداف شرکت و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران فراهم آورید.

تبریز – ماهان فاح- مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
 اس��تان آذربایجان شرقی گفت: در راس��تای توسعه و ارتقاء فرهنگ 
صرفه جویی در مصرف آب و ترغیب مش��ترکین در جهت حفظ  و 
صیانت از منابع آبی شرکت آب و فاضالب استان اقدام به نصب گسترده 
بنر با شعار" جان آب در خطر است " در سطح شهرهای استان کرد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس باقرزاده افزود: با توجه به اینکه 
منابع آب در کشور ما محدود می باشد ضروری است از این نعمت الهی 
به درستی استفاده کنیم از این رو آموزش و ترویج فرهنگ صحیح آب 
در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی ادامه داد: شرکت آب 
و فاضالب استان با هدف جلب توجه جامعه سعی دارد تا نگاه جامعه 

و م��ردم را به موضوع حیاتی آب معطوف کن��د. وی اضافه کرد: این 
شرکت در راستای اعالم روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور وبه منظور آگاهی بخشی و تبیین اهمیت جایگاه آب در زندگی 

روزمره شهروندان و نهادینه کردن فرهنگ مصرف صحیح آب اقدام به 
راه اندازی پویش آگاهی بخشی " جان آب در خطر است " با  نصب 
بیش از ۱۴۰۰ مترمربع بنر مربوط به پویش یاد شده در نقاط پرتردد 
شهرهای اس��تان و همچنین در سایت های خبری و فضای مجازی 
کرده است. باقرزاده افزود: اقدامات این شرکت بمنظور ترویج فرهنگ 
صحیح مص��رف بهینه آب و حفاظت از منابع آب ب��وده و امیدواریم 
شهروندان با مصرف صحیح آب از اتالف بیشتر مایه حیات جلوگیری 
کنند. شایان ذکر است روابط عمومی شرکت آبفا استان عالوه بر این در 
کلیه ادارات نیز بنر و پوسترهای صرفه جویی نصب و پوسترهایی را با 

همین مضمون به اکثر ادارات جهت نصب ارسال کرده است.

در راستای توسعه فرهنگ صرفه جویی در بین شهروندان صورت گرفت

برگزاری پویش آگاهی بخشی با شعار »جان آب در خطر است« در آذربایجان شرقی



هدف این مقاله ارائه پیشنهادهای شغلی نیست 
بلکه درباره تغییر در نحوه تفکر، پیرامون استخدام 

است. 
به گزارش مدیراینفو، به طور کلی ممکن اس��ت 
نتوانی��د خانمی را اس��تخدام کنید فق��ط به این 
خاط��ر که او یک زن اس��ت. قان��ون حقوق مدنی 
1964 از کارکن��ان علیه تبعیض در مواردی چون 
دین، جنسیت، س��ن، منشا ملی و نژادی حمایت 
می کند. صالحیت حرفه ای افراد واجدین شرایط، 
جز قواعد فرآیند اس��تخدام اس��ت. اگ��ر کارفرما 
براس��اس س��ن یا جنس��یت تصمیم بگیرد؛ باید 
ثاب��ت کند که این عوامل در موفقیت کس��ب وکار 

تاثیرگذار هستند. 

اما سوال اینجاست که چرا تیم فعلی شما تنوع 
ندارد؟ 

معموال این مس��ئله نتیجه بی صبری، تعصب یا 
نبودن برنامه ریزی مناسب است. منشا بسیاری از 
چنین مشکالتی مواردی چون تعجیل در استخدام 
فرد موردنظر یا تاکید بیش از حد بر آرایش تیمی 

است. معموال زمانی برای حصول اطمینان از اینکه 
ش��بکه ایجاد شده از افراد متقاضی، بهترین گزینه 
برای ش��غل خود هس��تند یا خیر صرف نمی شود 
و مش��کل اصلی همین جاس��ت. ش��ما می توانید 
بزرگ ترین فرصت های ش��غلی در جهان را داشته 
باش��ید اما اگر افراد مناس��بی را ب��رای اتخاذ این 
مش��اغل انتخاب نکنید، شکس��ت خواهید خورد. 
قطع��ا این شکس��ت در نتیجه فرآیند نادرس��تی 
اس��ت که بر شرکت تان حکمفرماس��ت. )با توجه 
به گفته کمیس��یون فرصت های برابر در اشتغال؛ 
به طور متوس��ط در صنایع تکنولوژیک، تنها نیمی 
از کارگران را افراد اقلیت و زنان تشکیل می دهند(

من بسیاری از شرکت ها را برای اخذ تصمیمات 
صحیح شغلی راهنمایی کردم و بهترین روشی که 
یافت��م این بود که یک کمیته تعادل در اش��تغال 
ایجاد ش��ود. تیمی ش��امل افرادی از رش��ته ها و 
تخصص ه��ای متن��وع را جم��ع آوری کنی��د و از 
دیدگاه های آنان استفاده کنید. کارمندان خانم را 
در روند استخدام، مشارکت دهید. اگر هیچ کارمند 
خانمی نداشتید به سراغ ش��بکه ای از خانم ها در 
دوستان و اطرافیان تان بروید. حتی اگر بودجه تان 
اجازه می دهد یک مشاور خارجی استخدام کنید. 

با توجه ب��ه تحقیقات مک کین��زی در 74درصد 
از شرکت ها، تنوع جنس��یت به عنوان اولویت اول 
در نظر گرفته  می ش��ود . ش��بکه اس��تخدامی تان 
را گس��ترش دهید تا بتوانی��د کاندیداهای بهتری 
برای مشاغل داشته باشید. به افراد اجازه شناخت 
محی��ط کاری ت��ان را بدهید. پیش��رفت در ایجاد 
محیط کاری متنوع باید واقعی باشد. مک کینزی 
دریافت که شرکت هایی با تنوع جنسیتی، احتماال 
15درصد بیش از متوس��ط صنعت کس��ب درآمد 
می کنند. همچنی��ن تنوع نژادی و قومی منجر به 

افزایش 35درصدی در رشد درآمد خواهد شد. 
به این نکته توجه داش��ته باش��ید که هدف تان 
برای تنوع بخش��ی در س��ازمان نباید با استخدام 
ی��ک خانم مرتفع ش��ود بلکه آن را به گس��ترش 

استعدادها بکشانید. 
تالش کنید تا موقعیت شرکت تان در میان رقبا، 
فرصت های رقابتی بیشتری را دارا باشد. هنگامی 
 که این اتفاق می افتد، ش��ما افرادی را اس��تخدام 
خواهی��د کرد که نیازهای م��ورد نظرتان را تحقق 
خواهند بخشید. حال می بینید که همین تنوع ها 
محافظت کننده از کسب وکارتان و ضامن پایداری 

آن است. 

چگونه تیمی متفاوت بسازیم؟ 

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 804 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

از  یک��ی  رس��انه  مدیری��ت  کارش�ناس:  پاس�خ 
زیرمجموعه ه��ای مدیریت روابط عمومی س��ازمان ها و 
شرکت هاست که وظیفه اصلی آن ایجاد ارتباط مناسب 
با رس��انه ها برای بازتاب فرصت ها و موقعیت ها و ش��رح 
خدمات س��ازمان و پیگیری از بروز بحران های احتمالی 

است. 
ش��ما در عص��ر جدید ناگزی��ر از ارتباط هس��تید به 
خصوص اگر قص��د دارید در بازار رقابتی امروز حضوری 
ثمربخش داشته باشید و سهم خود را در بازارهای داخلی 
و خارجی افزایش دهید نیاز به رسانه دارید و طبعا برای 
اداره این رس��انه نیاز به مدیر رسانه ای دارید تا بتواند با 

دقت زوایای پیدا و پنهان س��ازمان و ش��رکت را بررسی 
کن��د و اخبار و اطالعات درس��ت را ضمن هماهنگی با 
سیاست های سازمانی در رسانه های مختلف منتشر کند. 
امروزه هر ش��رکت کوچک و بزرگ برای اینکه بتواند 
پایدار بماند، باید ارتباط درس��تی با دنیای بیرونی برقرار 
کند و وظیفه این ارتباط سازی با بخش مدیریت رسانه ای 
است تا بتواند امتیازات و شاخصه های شرکت شما را در 
یک بسته تعریف شده به اطالع مردم و گروه های رقیب 
برساند، بنابراین شاید الزم باشد شما نیز مدیر رسانه ای 
فعال��ی انتخاب کنی��د و کار برقراری ارتباط مس��تمر با 
رس��انه ها و انعکاس اخبار و رویدادها را به او بسپارید. اما 
این نکته را فراموش نکنید که وظیفه یک مدیر رس��انه 
صرفا ایجاد ارتباط با رسانه و انعکاس اخبار در آنها نیست 

بلکه مدیر رسانه کسی است که با درایت و هوشمندی با 
اس��تراتژی و سیاست های سازمانی آشنا می شود و برای 
رس��یدن به اهداف سازمانی برنامه های رسانه ای خود را 
تهیه و تدوین می کند. بنابراین اگر ش��ما شرکت خود را 
حرف��ه ای می بینید برای اینک��ه در این رقابت حضوری 
چشمگیر داشته باش��ید، باید مدیری رسانه ای در کنار 
شما باشد تا با شناخت درست شرکت را با انعکاس اخبار 
و گزارش ها و گفت وگو ها در صدر رس��انه ها قرار دهد و 

بتواند به موقع منافع رسانه ای شرکت را حفظ کند. 
ش��اید هم بهتر باش��د ب��رای ای��ن کار ب��ا برخی از 
شرکت های معتبر رسانه ای همکاری کنید و کار مدیریت 
رس��انه ش��رکت خود را با توجه به تجربه و تخصص در 

اختیار آنها قرار دهید. 

ارتباط با رسانه ها

پرسش: مدیر یک شرکت تجاری هستم. آیا برای افزایش سهم بازار نیازی به راه اندازی بخش مدیریت رسانه دارم؟ 

کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )36(
 اهداف شما باید جزیی، مصداقی و 

کاربردی باشد

در شماره های قبل پنج رمز از رموز موفقیت در کسب و کار را 
براتون توضیح دادم. در این شماره به دو رمز دیگر می پردازم. 

ششم: هدف 
در استراتژی کس��ب و کار هدف خیلی مهمه. بدون داشتن 
هدف ش��ما مس��یر را اشتباه می رید. هدف ش��ما از راه اندازی 

کسب و کار باید کامال مشخص باشه. 
 تو می تونی چند تا هدف داش��ته باشی و می تونی هدف ها 
تو دسته بندی کنی. مثال بگی هدف کوتاه مدت من اینه که در 
سال اول 5درصد سود داشته باشم و نیروهایم را از سه نفر به 

پنج نفر افزایش بدم. 
ام��ا ه��دف میان مدت من این��ه که تولیدات ش��رکت را به 
شهرهای دیگر به جز تهران صادر کنم و بتونم سهم بیشتری 
در بازار داشته باشم. مثال سهم خودم رو در بازار از 3درصد به 

6درصد افزایش بدم. 
 اما در اهداف بلند مدت می تونی��د به بازار خارج و صادرات 
بین الملل��ی در بازه زمانی پنج س��اله فک��ر کنی و بگی تا پنج 
سال آینده باید شرکت را به یه هلدینگ غذایی تبدیل کنم و 
سهمی در بازار جهان هم داشته باشم. مثال یک درصد از بازار 
افغانس��تان و عراق را برای ص��ادرات محصوالت غذایی خودم 

جذب کنم. 
نکته ای که در اهداف مهمه اینه که اهداف شما باید جزیی، 
مصداقی و کاربردی باش��ه. خیلی ها هنوز فرق هدف با آرزو رو 
نمی دونن.  از یکی پرس��یدم هدفت از اینکه کارگاه پرده دوزی 
راه انداختی چیه؟ گفت: هدفم اینه که برای خودم یه ماشین 

آخرین مدل بخرم. این یه آرزویه و با هدف فرق داره. 
هدف از کسب و کار باید جزیی باشد و قابل دسترسی. مثال تو 
کارگاه پرده دوزی راه می اندازی تا بتونی حداقل در مدت ش��ش 
ماه 30 تا مشتری از محله خودت پیدا کنی و با این 30 مشتری 
مبلغ 40 میلیون تومن درآمد داش��ته باش��ی. اون وقت تو برای 
رسیدن به هدف جزیی که پیدا کردن 30 تا مشتری است تالش 
می کنی و برای خودت یه بازه زمانی مثال سه ماه تعریف می کنی. 
یعنی هر ماه 10 نفر باید به جمع مش��تریان تو اضافه بشن و به 
عبارت جزیی تر هر هفته دو تا سه نفر باید مشتری جدید داشته 
باشی. وقتی برنامه جذب مشتری اینقدر ریز و جزئی و دقیق باشه 

برای رسیدن به این برنامه هدفمند تالش می کنی. 
بعضی از کس��انی که تازه کس��ب و کار راه انداختند آرزوها و 
رویایی دارند که کامال آرمانی و دس��ت نیافتنی اس��ت. این را 
همیش��ه بدونید پول در کس��ب و کار کم کم به دست میاد اگر 
دیدی یه کاس��بی یه شبه میلیاردر ش��د به کارش شک کن. 

کاسب نیست. کار دیگری می کند که به ما مربوط نیست. 
 تو نمی تونی یک س��اله و دوس��اله کرور کرور پول به دست 
بیاری. از قدیم گفتند پول علف خرس نیس��ت. برای پول باید 
زحمت کشید. برنامه ریزی کرد. هدف داشت. مدیریت کرد تا 
آروم آروم بتونی پولدار بش��ی. تمام کاسبای پولدار کسانی اند 
که سال ها و سال ها کار کردن و االن هم در میانسالی یا پیری 
دارن کار می کنن و برای کارشون هدف دارن. پولدار شدن یکی 
از اهداف می تونه باش��ه. یه کاسب می تونه به توسعه شرکت و 
کارخانه و فروشگاه هم فکر کنه. به افزایش تولید فکر کنه. به 
جذب مش��تری بیشتر فکر کنه. به ایجاد سهم بیشتر در بازار 
فک��ر کنه. به رونق کس��ب و کار و تولید و ف��روش فکر کنه. به 
ص��ادرات و واردات فکر کنه. وقت��ی به همه اینا فکر کنه پول 
ه��م میاد. آدم های بزرگ تو کس��ب و کار هیچ وقت نمی گن ما 
برای پول کار کردیم. اونا عاشق کارشون بودن و هستن. همین 
عاشق بودن براشون سرمایه است.  تو می تونی اهداف مشخصی 
برای موفقیت و پیشرفت کارت داشته باشی و اون اهداف تو رو 
به پول و سرمایه می رسونه، اما اگه بدون هدف بخوای کاری رو 

شروع کنی قبول کن که از االن تو شکست خورده ای. 
هفتم: انگیزه 

یکی از عوامل موفقیت در کس��ب و کار وج��ود انگیزه برای 
صاحبان کس��ب و کاره. بدون انگی��زه کار پیش نمی ره. تو باید 
انگیزه الزم رو برای کار کردن داش��ته باشی. هیچ وقت انگیزه 
تو برای کار کردن از دس��ت نده. در اوایل کار به سختی پیش 
می ره. درآمد تو در سال اول یا کمه یا اصال درآمدی نداری اما 

هر روز بر سرمایه غیر مالی تو اضافه می شه. 
 فک��ر نکن ک��ه از همون ماه اول باید پ��ول در بیاری. البته 
بعضی شغل ها که فروش مستقیم داره و با مشتری طرف است 
مانند سوپرمارکت از همون نخستین روز یه مقدار فروش داره 
اما بعضی شغل ها تا ماه ها هم نمی تونی یک تومن درآمد کسب 
کنی و فقط باید خرج کنی و زمینه را برای بازاریابی و فروش 
فراه��م کنی. به همین خاطر اگر انگیزه تو برای کار کردن کم 
باشه، نمی تونی به هدفت برسی.  فرهاد کوه کن عاشق بود و با 
عاشقی و انگیزه رسیدن به معشوق ذره ذره کوه را شکافت و از 
تکه سنگ ها تندیس شیرین ساخت تا بتونه به معشوق برسه. 

معش��وق تو هم در کس��ب و کارت می تونه هدفت باشه. اگر 
می خ��وای به هدفت برس��ی باید با ش��ور و نش��اط و انرژی و 
انگیزه باشی. نباید آیه یأس بخونی نه نمی شه. ما در کسب و کار 

نمی شه و نمی تونم نداریم. همه چی رو مثبت نگاه کن. 
 درس��ت از هم��ون زمان��ی  ک��ه تو احس��اس خس��تگی و 
بی حوصلگ��ی و بی انگیزگی می کنی رقیب با انگیزه باال میاد و 
جاتو می گیره و از تو رد می شه.  از شوماخر قهرمان رالی جهان 
پرسیدن راز موفقیت تو در چیه؟ گفت: رمز موفقیت من اینه 
که درس��ت از جایی که رقبا پ��ا رو روی پدال ترمز می ذارند و 
وامی ایستند من با انگیزه تمام پا رو روی پدال گاز می ذارم و به 
جلو می رم.  این نقل قول ژاپنی رو آویزه گوش کن تا بتونی با 

انگیزه در کارت موفق بشی: 
اگ��ه یه نفر ی��ه کاری رو بتونه انجام ب��ده، من هم می تونم 
انجامش ب��دم، اما اگه هیچ کس نتونه ی��ه کاری رو انجام بده 
م��ن باید انجامش بدم. ای��ن راز موفقیت هر آدمی می تونه در 
کسب و کار باشه. اگر در سال اول نتونستی درآمد خوبی داشته 
باشی نگران نباش. فکر نکن تو بلد نیستی. معموال در هر کاری 
سال اول ضرره سال دوم سر به سره. سال سوم 10درصد سود 
داره و س��ال چهارم 30درصد. اگه به این قانون اعتقاد داش��ته 
باش��ی و بتونی ب��ا انگیزه قوی دوام بیاری ش��ک نکن یکی از 

بزرگ ترین کارآفرینان ایران می شی. 

پارسا  امیری

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

   سه ش�نبه   18 مهر 1396    ش�ماره 901   صفحه16  

 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

تخته سیاه

نوشدارو

قانون کوسه در کسب و کار
ژاپنی ها همواره عاش��ق ماهی تازه هس��تند، ولی آب 
نزدی��ک ژاپن ب��رای چند ده��ه ماهی زیادی نداش��ت. 
بنابرای��ن برای فراه��م کردن غذای ژاپنی ه��ا، قایق های 
ماهیگیری بزرگ تر ش��دند و مسافتی بیش��تر از قبل را 
طی می کردند. هرچه ماهیگیران دورتر می رفتند، بیشتر 

طول می کشید تا ماهی بیاورند. 
 اگر برگشت ش��ان بیشتر طول می کشید ماهی ها دیگر 

تازه نبود. 
ب��رای ح��ل ای��ن مش��کل، ش��رکت های ماهیگیری 

فریزرهایی را در قایق های شان نصب کردند. 
آنها ماهی های به دست آمده را در فریزر قرار می دادند. 
فریزرها ای��ن امکان را فراهم می کرد که قایق ها دورتر 
بروند و بیش��تر بمانند ولی ژاپنی ها توانس��تند به تفاوت 
بی��ن ماهی تازه و منجم��د پی ببرند و آنه��ا مزه ماهی 

منجمد را دوست نداشتند.
 قیم��ت ماه��ی منجمد کاه��ش پیدا ک��رد، بنابراین 
ش��رکت های ماهیگیری مخزن هایی نص��ب کردند.  آنها 
ماهی می گرفتن��د و درون مخزن قرار می دادند. ماهی ها 
پس از کمی تحرک، خس��ته می ش��دند و مزه تازه بودن 

خود را از دست می دادند. 
صنعت ماهیگیری دچار بحران قریب الوقوعی شد. ولی 

امروزه آنها ماهی های تازه به ژاپن می فرستند. 
چطور توانستند مدیریت کنند؟ 

ب��رای اینک��ه طعم ماه��ی ت��ازه بماند، ش��رکت های 
ماهیگی��ری ژاپن��ی هن��وز ماهی ه��ا را در مخزن ها قرار 

می دهند ولی با یک کوسه کوچک. 
ماهی ها تقال می کنند و از این رو دائما در حال حرکت 
هس��تند؛ تالشی که می کنند باعث می ش��ود آنها تازه و 

سرحال باشند.
ت��ا حاال به این پ��ی بردید که برخی از ما در اس��تخر 
زندگ��ی می کنیم ولی بیش��تر مواقع خس��ته و کس��ل 

هستیم؟ 
 اساس��ا در زندگ��ی ما، کوس��ه ها چالش ه��ای تازه ای 

هستند که ما را فعال نگه می دارند. 
اگر ش��ما م��دام در تکاپو باش��ید، ش��اد خواهید بود. 
تالش های تان اس��ت که شما را پرانرژی نگه می دارد. در 
وضعیتی از س��کون موفقیت را کسب نکنید و به آن شاد 

نباشید. 
ش��ما منابع، مهارت ها و توانایی هایی را برای ایجاد این 
تف��اوت دارید. کوس��ه ای را درون مخزن تان قرار دهید و 
سپس خواهید دید که واقعا چقدر می توانید پیش بروید. 

 

کسب درآمد آسان از اینترنت 
نام استارت آپ: ایران یو  آر  ال

iranurl. ir :وب سایت
سال تاسیس: 1394

موضوع: دیجیتال مارکتینگ
توضیح بیشتر: 

امروزه کسب درآمد آسان از اینترنت به یک عده خاص 
محدود نمی ش��ود. پیش��رفت تکنولوژی این امکان را به 
تمامی افرادی که عالقه ای به کسب درآمد از این دنیای 
مجازی را دارند می دهد که بتوانند با انتش��ار لینک های 

خود در اینترنت با هر بازدید کاربر درآمد کسب کنند.

معرفی استارت آپ

بسته بندی خالق
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